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BESCHRYVING

A M B Ó'l N A,
VERVATTENDE

Een wydluftige Verhandeling van het zelve, en van alle deEylanden, daar
onder behoorende , te weten , van 't groot Eiland

CERAM, BOERO, AMBOINA, HONIMOA, NOESSA-LAOET,
OMA, MANIPA^ BONOA, KELANG,

En meer andere Eylanden, in het Werk voorkomende j

Behelzende een trefFelyke

LANDBESCHRYVING van alle die EYLANDEN,
Volgens zeer nette Kaarten ; mitsgaders een verhaal van de Gewoonten , Zeden

,

en Plegtigheden van de Inwoonders der zelven.

En een omftandig Verhaal van de oudfte

WERELDLYKE GESCHIEDENISSEN,
En ZAAKEN, in AMBOINA,

En in alle de voorfchreven Eylanden, tot nu toe voorgevallen.

Met zeer veel nette Trentverbeeldingen verciert , en opgeheldert

DOOR
FRANCOIS VALENTYN,

Onlangs Bedienaar des Goddelyken Woords in Amboina, Banda, enz.

TWEEDE DEEL.

'' ''^ "J"-' '7'*

T,^5DoRDRECHT,? . $TOANNESVANBRAAM, ?« ,„,
^^UMSTERUAM;$''yVGERARD ONDER DE LINDEN, ^^^'^'^"^^^P'^^-

M D C C X X I V.

MET PRIVILEGIE.
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BESCHRYVINGE
VAN

A M B O I N A,
Bevattende een wydluftige Befchryving
van het zelve , en van alle de Eylan-
den , daar onder behoorende , te

weten, van 't Groot Eyland

Ceram.

Boero.

Amboina.

Honimoa.

Noejfa-Laoet.

Oma.

Mampa.

Bonoa.

Kelang.

En meer andere Eylanden in het Werk gemeldt.

TWEEDE DEEL.

EERSTE BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.

BEfchryving der Landvoogdy "j^» Amboina. Beft door eenige Portugeezen, maar

•verwart van hun , en anderen voorgeftelt. Netter ontwerp van den Schryver.

Vcrdeeling van dit Werk in vier Hoofd-Deelen. Landbefchryving van Amboina,

i« V gemein. Elf Eilanden , daar onder hoorende. Hoofd-ÏCaart i^i^w Amboina.

Waar de Schryver dit IFerk aanvangt. De voornaamfte dezer Eilanden. Op wat

lengte, en breedte, dit Land /egt. Befchryving van Boero. Kaa.Ytvan't Zelve.

Dat nader van buiten, en langs zyn Stranden , befchreven ivurd. Zoorcen van

Hout, hier vallende. Den Berg Tomahoe befchreven. Het Dorp Tomahoe, wel

eer de Zetel der Ternataanfche Stadhouders, met zyn Rivier. Ambonfch Ver-

dichtzel van /;e/Jongmakend Lagondi-Hout. Ferplaatzing van den Stadhouderly-

kcn Zetel' w,^ Gammafongi. Tomahoe in Kimclaha Fakiri's ^V- Dorpen, daar

ontrent. De Rivier Way Nitoe. Dorp Foggi. Goede Waterplaats Way Niha.

De Eilandekens Moamkoe, en Noambgul. De Dorpen Behomo, en Balamatta.

De Rivieren \N-i.y Silia, en Way Tilin. Den Hoek Bolatetto , waar gelegen.

Het Dorp Hoecomina. Rivier Way Matta. Schoon Ebben-Hout, en andere

Zoorten. De Rivieren Way koddi , en Parvalek. Dorp Bara, Rivier Way
Tima, welke Dorpen onder Tomzhoe ftonden, en den weg na V Binnen-Meir baanen.

De Rivieren V\f-xy Bara, Way Modi, Way Laa, Way Samma, Way Hela, en

Way Ila. £)<? Noord-Hoek, en verfcheide Rivieren. Way Madjapait, na de

Javaanen, zoo gcnaamt. Oorfprong., en nader Befchryving van Way Ila. De Rivier

Way Nipcl, en oorfprong. Het Dorp Liftella., ontrent V^^y Ila, en Way Lota.

TagalilTa, en de Rivieren Way Lere , Way Poeteh, enz. Het Dorp Leliali en

Way Oerfa , en Maroelat by de Rivier Samalaki. Die ider cenc Coracora uit-

leveren. Alfoerecfen hier. Z)^ Bogt, Tsjico MarafTa. De Rivieren V^-xy Sa-

lon, en Way Lama. Tidoreeien onder Kaytsjili Salama, door Roebohongi ver^

II. Deel. A ;«<^5^



jaagt.

BESCHRYVINGE van
•waar die 'vervoeren. Nader Befcbry^ing van Tsjico Maraflk. De Hocl;

,

:toe, en die -van LifTa Tetto. Ferfchclde Stranden, en zoorten 'jan Hout.

Way Boy, en de Bogc, LoUee Kitsjil. De Bogt iw« Cajcli. Batoc Boy , x.e-

kere Klippen. Way Sanellat Tocllo , en haar Takken. Het Dorp Namlca.

V Ferdïchtzel van een Weerwolf. Way Boy, Way Zemoc, Way Ibi, en AVay

Bini. Way Abho., of de groote Rivier i-an Cajcli. Way Zoewcl, Way SnoUot,

Way Wamlabo, ett Boero 's Hoofü-plaats Jver by. Mocrairen, en\ Rif.

N.V
dat wy de Wydbcroemdc Mo-

luccos op een wyzc , hoedanig

tc voorcn van niemand gedaan

voogdy is, en met een naeuwkeurighcid , die

vanAm-\vy hopen dat 7.0 niet allen , echter de
boüu. meellen bevallen zal, hcteerfteinrang,

de werelt, hebben voorgedragen, om
dat onze Voorouders, die wakkere Zcc-

brekcrs , zig daar 't allcrecrft hebben

nedergezet
,
gaan wy nu over om de

Land\*oogdy van j^mboina , het eerlle

Land , dat de Nederlanders in Ooll-

Indiën verovert hebben , en derhalven
' het naaibe in rang na dat der Moluccos,

meede zo klaar, als het behoort, in den

dag te ftellen.

Een Landvoogdy, waar over van tyd

tot tyd veclen ten dccle door eigen be-

vinding , dog meeli: door een al tc ligt-

geloox-ig nafchryven van andere, zover-

wart en onvoorzigtig gefchrcven heb-

ben, als of zy 'er noic geweelt waren.

Bert door De oudile berigten , zo van de Por-
cenige tugcezen , als andere volken , die hier ge-

e e^en
^^^'^^^ ^7" > of iJ'i^ii' over gcfchreven heb-

maar ' ben, onder welke Jarricus , Maffeius,

verwart, Oforius, en andere, de belle zyn , vcr-
vanhun,y.^jj.(;^ geenzi-ns die nette orurc , en
enande-

i • 1 1 j- -r 1 j

re voor-"'i'^^^'^'^"^'^8'"-"'"? "'^ vereiicht word tot

gdlelt. een regte Bclchryving van dit Land,
om aan eenig veritandig Lezer een regt

denkbeeld van deszelfs Wiure Gele-

genheit , of gelleltenis in zyn Binnen-

lie, volgens een nette Kaart, te geven,
behalvcn dat raen dan ook een orden-

telyk en veivolgent verhaal , van de
zaaken , die van tyd tot tyd , immers
zo verre alsmen eenigzins opftygcnkm,
in dit Land voorgevallen , van nooden
liad.

Dit is ons nog door hen , nog door
andere uitlandfche, 't zy Franfche, En-
gclfchc , of Hoogduitfche fchryvers,

oit of oit overhandreikt. Ook hebben
de bede fchryvers, of reizigers, uit de
Nederlanders dit meede niet beter, dan

alle vorige opflellers van verfcheidc

fraye werken gedaan, (hoewel JVouter

Schouten , Nicolaas de Graaf., en meer
andere, nog wel 't beft 'er over fchre-

ven) behalven dat zy te zamen ons ook
vele van die Landen, met verballerde,

qualyk uitgedrukte naamen, opgegce-
ven, en ook veele zaaken zeer verwart,
en geheel anders, dan zy waarlyk zyn,
voorgcltelt hebben -, een klaar bewys
dat zy die Landen en Saaken , of niet

gckent , en waarfchynclyk van andere

onkundigen maar los overgenomen, of,

zo zy die gckent , dat zy daar op met
de vereifchte nauwkeurigheit niet ge-

let , of het niet wel onthouden heb- Netter

benj gelyk men dit alles , als men allewn^xrp

deze werken met deze mvne befchry- i^P, ,

vmg vergelykt, belt ontwaaren zal.

Om dit Werk dan, van zo grooten

omilag , en 't geen daarom , mogelyk
J;"J:^J

ook vele, om het zo uitvoerig te ver-vandic

handelen, daar van heeft doen afzien, Werk,

met eenige ordre , die onze gedagtcn,'"^''^r

en bevatting , te gemakkelykcr leiden
^^^!^^j^

zal, tc beginnen , zullen wy het fclve

m deze vier Hoofd-deelen, verdeden.

Voor Eerlt : Zullen wy het Land
van Amboina , met alle de Eilanden,

daar onder behoorende , by forme van
een Landbefchryving, voorftellen.

Ten Tweede; Zullen wy de zaaken,
die in dit Land van ouds her, tot dezen
onzen tyd toe , voorgevallen zyn , in

een nette ordre, en op zulk een wyze,
die de wereld , Amboina , tot in zyn
binnenfte zal doen kennen, ophaalcn,

en voordragen.

Ten Derde: Zullen wy de Boomen,
Planten, en GewaÜchen , daar in val-

lende, befchryven.

Ten Vierde: Zullen wy de Dieren,

Vogelen, en Vilfchen van 't zelve, zo
nauv/keurig ons zal mogelyk zyn , op-

geven.

Die maar het Hoofd van dit Werk
befchouwt , zal zeer licht bezeffcn, dat

dir een ieders werk niet is , en dat tot

uitvoering van dien, veel tyd, lange er-

varenheit, nauwkeurige opmerking op
duizend byzonderheden

,
groote on-

kolten , een oneindig navorfchen , of
opbaggeren, van alles (kon men 't dan
nog maar bekomen) en weergadeloos
gedult vereifcht word j dog zo maar de
voordeur en 't port.ial, van dit ons ge-
bouw den befcheiden Lezer eenigzins

behaagt , verbeelden wy ons zelven

,

dat men veel meer genoegen hebben
zal, wanneer men dit Werk \'an bin-

nen zal befchout hebben.

Om dan een aanvang hier van ie ma- Land-

ken , zo beginnen wy eerll met de^eichry-

Landbefchryving van Amboina , die ^",^(^^1^^^^

men of in 't gemein , of in 't byzon-na.mt
der, moet aanmerken. gemein.

In 't gemein bellaat de Landvoogdy

van Amboina , uit elf Eilanden , die

alle
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Elf Ei-

landen ,

daar on-

der bc-

hooren-

de.

Hoofd-
kaart

van Am
boina.

Waarde
Schryv:r

d t Wcilc

aan-

vangt.

"tVoor-
iiaamfte

dezer Ei

landen.

Op wat
kngte,en

breedte

,

dit Land
legt.

lk-r.;h:y-

Bucro.

Kaart

van het

lelve.

Uit de Hoofd knart , N°. i. die wy
hier byvoegen, blykt, dat wy van het

' weilelyke Eiland ecrlt beginnen, en dan

al zo Noord aan , en benoorden Ceram
omloopen , om dan bcoollen om,
langs Ceram- Laoet, en de drie volgen-

de Eilanden , met Attiboina by na op
zulk een wyze te eindigen

,
gelyk de

Landvoogden van Amboina jaarlyks

gewoon zyn , wanneer zy met de Hon-
gi , of de Ambonfche Coracora vloot,

uitgaan , die Bocro , en de Eilanden

Manipa , Kelang en Bonoa , eérft op
haar ^elve , en dan , 't zy dat zelve

jaar , of wel 't jaar daar aan , benoor-

den Ceram om fcheppen , en dan zo

weer , langs die oollelyke Eilanden,

aan 't Hoofd- kalleel verfchynen.

Van deze elf Eilanden, is Ceram zeer

verre hetgrootftc, daar na Boero , en

dan Amboina , dat ook het aanziene-

lykfte , en de hoofdplaats dezer Land-
voogdy is.

Amboina legt in die Zee, die de Por-

tugeezen van ouds her ylrchipelago di

Si. Lazaro noemden, omtrent hondert

twintig mylcn bcooilcn Batavia , op 't

Eiland Java, op de zuidcr breedte van
?i graad, of tnlTchcn de drie en vier graa-

den ) en op de lengte van Ï4f graadcn,

van de Canariiclie Eilanden te rekenen.

Dit zio voor af in 't gemeen gezegt

hebbende, gaan wy nu over van ider

Eiland in 't byzonder te fpreeken.

Het eerflc dat ons volgens ons beflek

te bcfchryven Haat, is

Het Eiland BOERO.
Dit legt van 't Eiland Amboina , of

wel van den hoek van het DorpLarike,
twaalf of Zo andere willen , veertien

mylen na 't Wcilcn toe, hebbende oolf

en wcll: de ler.gtc van ruim agtien , en

de breedte van it:im dertien inylen, ge-

lyk men aan de hier nevens gaande
Kaart, No. 2. ziin kan.

Dit Eiland is vry groot , nret zo zeer

A M Ë Ö
alle onder de zelve behoorenj en waar

af dit de naamen zyn.

1 Boero.

2 Amblau.

3 Manipa.

4 Kelang.

f Bonoa.

6 CéraM.

7 Ceram-L aoet

.

8 NceJJ'a-Laoet.

p Hommoa^ of Liafe.

10 Boang-Befi^ oï Oma.
1 I Amboina.

I N Ao i
getal Dorpen , die wy daar dp zullen

vinden, blyken zal, buiten dat 'er vec-

le Volkeren , en Dorpen , door de me-
nigvuldige oorlogen , uit de Wereld
geraakt zyn.

Het is ook een Land vol fchoone Ri- Datna-

vieren , en lommcrrvke Boflchen , al-
"'^'''^s'''

waar men de ichoonlte zoorten van al- tg^ ^n
lerlci Houten, die men bedenken k;m , langs ty-

en de befte van geheel Amboina vindt, "^ Stran-
°

• — - den bc-

fchreven
waar onder men zwart- en wit Ebben-
hout , ider een byzondere zoovt , ais word.

hier val-

lende

mede baltart Ebbenhout, yzer, en meer
^^„^^((^j,

andere houten , waar van aldaar veele van

fchoone Orcmbaeicn gemaakt worden, Hout,'

tellen moet.

Om dit Eiland nu in het byfonder te

'

bcfchryven, zullen wy met het weite-

lyk deel, omtrent den berg Tomahoe,
beginnen , en zo al noorden op , om
dan weer in het wellen omtrent dat

zelve gebergte te eindigen , aangaan.

Wanneer men van Batavia komt, _
word men allereerft van dit Eiland het jj(,,.„ ^^jj

zwaar Gebergte van 1 omahoe gewaar, Toma-
een Berg, die om z) nc hoogte van zecrlioe be-

verre, gezien kan werden j de inlanders ^^g^j^^*^"

noemen hem Saniane, of ook wel Ka-
pala Lemadang , dat is , een Dorado 's

kop. Ons volk noemt hem gemcenlyk,
of den Tafelberg, om dat hy boven op
een tafel gelykt , of wel den berg van
ToTiiahoe. Hy vertoont zig , wanneer
men 'er ontrent komt, zeer bar, om dat

hy meeft uit afgrylfelyke rotfen,enftei-

le klippen beftaat,om welke reden men
hem niet, dan met het uiterfte ge\'aar^'

bekUmmen kan. Zelf zullen de Alfoe-

rezen hem aan die kant noit afkomen,-

maar zich altyd van de andere zeide na

beneden begeven, houdende de Wcil-
zyde van de dorpen Foggi af tot Bara

toe, vooreen ongenaakbaare muur, die

geen menfch bekhmmcn, en van welke
kant him ook niemant benadeelen kan.

De inlanders zeggen, dat hy achter 't

eiland Moamkoe , 't geen omtrent de

water-plaats by de rivier, Way Niha,
legt, op zyn hoogltc is

JNiet verre van hier had men , op t
He?

llrand Saha , en Bolelo , de vermaarde mahoe,
Ncgry Tomahoe, in oude tydcn de al- weleer

lergrootfte van ganfch Boero , by 't ri-jje Zetel

viertje, Way Flocnrat, daar wel eer de
j^^J.^^j^^'

Zetel van de eerlle Tcrnataanfche Stad-fdic

houders plag te zyn, waar toe hen hctStadhoti-

Ichoone zandllrand, dat men daar vmd, '^*-°''^-

fchynt uitgelokt te hebben. Metzyn

Hier was het , daar zich Samarau^
'^"''^'

de eerftc koninklyke Ternataanfche

Stadhouder , ttr nederzette , wanneer

om zyn wyde uitbreiding, als wel om
| hy van koning Bajang Uilab uixgczon-

zyn menigvuldige, en zwaare Gcberg
tenj dog na evcnmatigheit van dien is

het niet bevolkt ,
gelyk aan het klcen

den , om vreemde l..anden te veroveren,

zich /elven meeftcr van 't eiland Boero,

en meer andere, gemaakt hadt , waar

A £. doür
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ËESCHRYVINGE van

Am-
bonlch

vcrdicht-

Tclvaii

het jong-

makcnJ
Lagon-

' di-hout.

Vcr-
pla;ir/,ing

>an de
fladliou-

derlyke

Setel , na

Gamma-
rong i.

door ook al de hundel \.\n het eiland

te dier tydt niet ullcen hier gedrccven

wicrt , maar ook zeer veel Kooplieden

van buiten , en daar onder veel Javaanen

herwaarts getrokken wierden , waur

van wy hier en daar nog klaarc over-

blyfzelen , en teckenen van hun aan-

Weezcn op dit eiland, vinden zullen.

Indien men de verdichtzelen der Am-
boinczen geloven mag , zy weten ons

'er een in de vuill: te douwen , die vry

kragtig, na hun oordeel, dienen moet,

om ons van den koophandel der Javaa-

nen alhier te verzekeren. Zy zeggen,

dat hier een oud Javaanfch koopman op

zekere tydt zou gekomen zyn , die aan

dit llrand dagelyks een potje met Ryil

kokende, en die Ryit met een ftokje,

dat hy in 't bolch van een onbekenden
boom, gehakt had, omrocrende, mec-

tcr tydt bevondt , dat hy weer t' eene-

maal jong , en zoo fris van kragten

Avierd,dat hy, en alle, die hem bevorens

als een oud, en grys man gekent hadden,

en hem nu zo jeugdig , en kragtig zagen

,

daar over ten uiterltcn verbaalt itonden.

Men Itelde vaft , dat hier van deze of

gene reden zyn moeit. Men vorfchte

die na, en ontdekte, dat dit houtje,

waar mede hy de Ryll omgeroert had

,

van ecnen boom , die zy Lagondi Hi-
tam , of den zwarten Lagondi-boom

,

noemen, afgefneden, en het derhalven

geen wonder was, dat hy zo fchielyk,

van grys, dus jeugdig geworden was,
alzoo dit hout , volgens verhaal van

hunne Voorouders, dekragthad, niet

alleen om iemand jeugdig te maaken,
maar ook zeer lang te doen leeven.

Zy vraagden dicrhalven aan dezen
koopman , of hy hun niet will aan te

wyzen van welken boom , hy die tak,

of dat houtje in 't bofch afgeineden had.

Hy zeide, dat hem dit ontgaan , maar
dat hy egter genegen was , om 'er met
hen na te zoeken. Zy gingen dan Iiee-

iienj maar het was zo verre van daar,

dat zy dien gewenfchten boom toen

vonden, dat hunne kinds-kinds kinde-

ren, nu al in 't vyfdc , of zesde gelid,

'er nog zeer yverig na zoeken, zonder
tot nog toe dien boom gevonden ie

hebben. Is dit nu waar , zo valt 'er

immers geen woort tegen te fpreken,

dat die Javaanfche koopman , daar te

dier tydt moet geweeil zyn.

Bchalven Samarau^ heeft ook zyn
Zoon, de grooie Ruebobongi i^ hier in 't

' eeril zyn verblyf gehad ; hoewel hv
naderhand na Ceram vertrokken is, en

|

zynen Itadhouderlyken Setel na Loe-

1

hoe , of Gammafongi , vcrplaatll

heeft.

Egter heeft naderhand de byzondere

iVadhouder van Boero , Fakiri, eenoud

agtbaar anan , van welke wy hier na

meenigmaal fpreken , wanneer de Ne-
derlanders cerll hier te Land quamen,
hier nog de laatlle van hen gcwoont.
Het was een zeer groot , en welbe-

bouwt dorp , dat m die oude tyden

bloeide, dog hoe veel zielen 'er in gc-

v.'eell zyn, is nu onbekent.

Deze Khnelaha Fakiri , had het ge- Toma-
zag toen niet alleen over dit fchoon en hoe in

wyduitgellrekte Tomahoe , maar te |''"p^j*'

gelyk ook over de kleene dorpen, Divi,
jj^'styd.'

baylani en Wadan , die yder ook hun-
ne byzondere Orangkaija 's hadden,
van welke Wadan alleen nog maarin we-
zen gebleeven is, konnende in 't geheel

niet boven de 400. zielen , en die daar

onder geen 140. mannen , en geen 80.

Dati's, of mcnfchen , die Hofdienll

doen, uitmaken.

Wadan legt wat Zuidelyker, als To- Dorpen,

mahoe, en Saylani plagt daar dicht by, daar on-

dog wat Oollelyker , en Divi wat Be-
^'^''"^•

noorden de Rivier Way Floemat te

leggen.

i-'as voor by de plaats daar Divi lag,

ontmoet men een bogtjc, by de inlan-

ders Focaflie genaamt , waar in zy by
llormen en onweder met hunne vaar-

tuigen gewoonzynteloopen, endiedaar
op Itrand te halen, om tegen 't onweer
gedekt te zyn.

Een weinig voor by Focaflie, komt Den-
men by de rivier, Way Nitoe, datis,^"Way
het duivels water, of de duivels rivier, °^'

zynde een fraye groote rivier, die haa-
ren oorfpronk uit een groot meir heeft,

dat binnen in het land legt , en wa.u-

van wy hier na breedcr zullen fpree-

ken.

Wat Noordelyker, als Way Nitoe, Dorp .

heeft men het Dorp Foggi gehad , dat F^SS''

nu onder het dorp Tomahcfe gclleken,

en waar door ook by zommigen, To-
mahoe hier ontrent, of nog een weinig
Noordelyker

, gepiaatll is j maar dan
kan Way Nitoe niet zodanig tulfchen

Foggi, en Tomahoe, gelegen hebben,
dat Foggi Benoorden het zelve, gclyk
nogtans een onfeilbaarc waarheit is, ge-
weeil zy.

Pas Benoorden het dorp Foggi , heeft Goede

men weer een klecn riviertje Way Ni- '-'•'^i^^-

Iia genaamt, 't geen na giiiïng , ander- \yf^'
half myl van Tomahoe af legt. Het is Niha.

een zeer goede waterplaats , om de uit-

aeniende deugd , en helderheid van 't

water, dat men daar in vind.

Niet verre van dit riviertje , dicht Deeilan-

omtrent het Itrand , ten Weit-Noord- '^^1^^"^

wellen van 't zelve, heeft men ecrft een i-„e^™n
klcen eilandje, zig maar als een klip in Noamb-
zce , dicht by de wal vertoonende , enS^J.

nog wat Noordelyker het eiland Moam-
koe , en nog weinig Noordelyker een

kleene
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bewcllen het noordclyklle ziet

De dor- Pas benoorden deze cikndekens heeft

kleener eilandje, Noambgul genaamt,|fehoone en by uitnementhcid dikke Eb- hout, ent

beide zeer kleén, onbcwoont, en rond- ben-houte boomen , welker Hammen ^"'^'^'^

cm met kleene riffen bezet , bchalvcn wel loo voeten hoog waren , die door^°°"'^"'

dat men nog een kleen byzondcr rifje Capitein Jacob Verheiden , wanneer hy
tuflchcn Ao. 1646, en lóyi, in de
Ambonfche oorlogen daar zwort , op

pen, Be- men het riviertje Way Tilin, voor wel- aanwyzmg van den Iman ^ of Prieltn
hor^ö. kers mond mede een klcen rif je is, dat

^^j"" den ingang zeer gevaarclyk by cjuaat

weder maakt.

Den'vic- Al wat Noordelyker aan heeft men
ren W;iy een plaats Behorro , genaamt, benoor-
S^ia,en ^^^ welke men nog twee rivieren heeft,

Tilin. waar van de eerfte, Way Silia, ontrent

een half uur van W ay Tilin , en de an-

dre, Way Saha genaamt, mede ontrent

zo verre van Way Silia gelegen is.

Daar na komt fnen by het dorpje Ba-
lamata , 't geen by een riviertje van dien

zelvennaam, en ontrent drie mylen be-

noorden het dorp Foggi legt.

Hier plagt een Orangkaja , Paii Li-

ma genaamt , het opper bewind te heb-

ben , over een getal van Z40 zielen

,

waar onder zich 64 weerbaare mannen,
en 4^ Dati's, bevonden.

_ „ , Een myl ten Noord-Ooften van Bal-

BaKuci- lamata, komt men by den Noord-Qo-
to. ftcl) ken Hoek, Balatetto, rondom wel-

ken Hoek een rif loopt , vlak van voo-
ren wel een quartier uurs buiten de wal,

én van daar maar een weinig beoollen,

die hoek, hoewel ten Zuid-Weden van

den zelven , zich tot aan de rivier van

Balamata uitllrekkende, dog maar met
een zeer fmalle en allengskens meer en
meer verfl.^uwende zoom.

W.vAr Deze Hoek legt recht Zuiden en
£cL.-cn. Noorden van Way iNitoc op Xoela Be-

fi , van waar men in korte tyd daar ko-

men kan.

Als men dezen Hoek om is, fchietde

Kuil na het dorp Bara toe , üoitelyk
op met een vlakke bocht in , die wel
twee mylen lang, en een myl breed is.

DciiviL-r Wat voorby Ballatctto ontmoet men
V w' het riviertje, Way Matta, en even daar

vooi by heeft men aan Ihand , hoedanigMaa.1.

van Divi , omgekapt zyn. Ook had
men langs iirand daar veel andre , en
voornamelyk Lolan , ballard - tlbben-

houte , en wilde Tandjong boomen j

dog voor al wiefch , hier de Rala-boom
ook , waar van de Boeronclen hunne
houte fpiefen eertyds plagten te maken,
en waar na ook die Hoek genaamt is.

Die zelve boom valt ook op de kuil

van Hitoe j maar men noemt hem daar

Haan , en hy word van ons volk tot

het maken van fmids kooien gebruikt.

Wanneer men Zuid-Ooitelyk aan pas De mjc-
voorby Hoekomina is , ontmoet men ren Way
het riviertje W'ay Koedi , en wat ver- ^'^°p'^'

•

der een andere diergelykc rivier, Way ^aiek.

Parvalek, beide van weinig belang, en
de Ooftelyklle ontrent een kleen uur
van Hoekomina geleegen.

Een uur verder, aan 't einde van die Dorp
bogt, na 't Zuiden toe, vondt men hetB.ua, de

dorp Bara, hoewel andere meinen, dat '^^'^"^.p-

het op den Ooft-hoek van deze bogt
j^^^J

gelegen zou hebben. Het was geplaatlt

aan de fchoone groote Rivier , Way
Tima , en Itondt onder den Orangkaja

JaheJJoe^dixe over 84 zielen gebood , on-

der welke
3 f weerbaare mannen , en

1(5 Dati's waren.

Alle deze dorpkens hoorden onder 't

oppergezag van die van Tom.ahoc , 't

geen eertyds vier Coracora 's uitle-

verde.

Hier van d.ian kan men de rivier ^^^^"^^

langs , even gelyk ook langs de voor- q^I^
noemde rivier Way Nitoe , tot aan 't Toma-
binnen-meir, komen, alzo die rivier al hoe fton-

mede zyn oorfpronk daar uit heeft.
denv™"

Wat Ooltelyk van hier heeft menna'tbin-

een kleen riviertje Way Bara, en in de nen-meir

Ooll-hoek van dezen inbojJt mede een baanen.

de meelle dorpen geplaatlt zyn, het
i

kleene rivier, Way Moei, genaamt. Derivie-

dorp Hoekomina, over het welke wel
j

Van deze rivier af loopt het Land g"^^'^!'^

eer de Orangkaja Ronüna
, plagt te ge-

!

met een ombuiging na het Noorden ^v av

mnia.

Het dorp bieden. Het was 220 zielen ilerk,'toe, welke eigentlyk de baay hare ge- Moei,

Hoe:o- en men had 'er 70 weerbaare mannen , ; daante van een diepen inham geeft. ^^'-^V

en fo Dati's, zynde hofdienaars, die de
|

Ontrent vyf quartier uurs van Way ^y*'

inlander van ouds her, aan de E. Maat- j Moei heeft men een kleene Noord- Samma,

fchappy geven moell , om jaarlyks een' hoek, beooften welken 't riviertje Way Way

maand , of meer , na dat de tydcn van ' Liia lag, gelyk men een half uur ver- ^'j'" '1*5"

, of oorlog vereifchtcn , hof-
[

der ,
pas binnen een broeder Noord-

Schoon
Lhben-

oproer

dicnit te doen, het zy om met de Hon
gi ^^eram rond teicheppen, ofwel om
ccnige andere dienll om niet , en op
eige.i kollen te verrigtcn. Een zaak^

die wy hier na breeder zullen ophaa'.en.

Men had wel eer op dezen hoek van

Balatetto , en tuflchcn Hoekomina zeer

hoek, 't riviertje Way Samma, en wat

verder (^oft aan , beoollen nog een De
andere Hoek, wat fmalder dan de mid- Nooid-"

delilc , met het fpruitje Way Hcha '^^i^k-

heeft , alle te zamen waicrkcns van zeer

weinig belang. Deze drie Noord hoe-

ken maken te zamen eenen Noord-
A 5

hoek
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hoek van wel anderhalf myl , zyndc alle lifla aan 't fpruitje Way Lcre , tiifTcheri rivieren

aan ccn vlak Itrand, waar op de Noor- i welk Tagalillii en Way Nipel, inen de WayLe-... _ -
_

re.Wayder Oceaan aflhiit , dog hy legt wat

meer na binnen toe , en Itcekt zo verre

in '/.ce niet uit, als den hoek van Bala-

tctto. Van den hoek van W^ay Hcha Ooit
aan met een flauwe bogt , tot aan de

dat is,

heeft

kleenc ri-

rivicrkcns Way Poetch Opehi

cm.

nvier Way Ila, dat is, 't groot water

in 't Amboinees , heeft men geen dor-

pen ; maar ccn menigte \An

vierkens , of fpruitkens langs lh-and,'bogt

, Way v_^|„.i..,

Way Salawa, Way Hatawana, en 't
^^"^'^'''

gemeld Way Lere ontmoet ; dog ik

moet hier byvoegen, dat de rivier Way
Nipel niet uit het binncn-meir , maar
uit een klccn gebergte, zyncnoorfpronk
heeft.

Een myl Ooftelykcr in een eindre
j^^^ ^j^

vervolgens

Vcrichci

de rivie-

ren.

Way Rafiat,

Way Lana ,

de naamen draagendc van

:

Way Koclla, Way Pcpc, 1

Way Eli, ""
Oerfa.en

Maroe-

Way
Ma'lja-

p'ait , r.a

dejavaa-

ntn /o

die een nieuwen hoek maakt, ge- LcliaLby

lyk zig dit Land by alle de rivierkcns Way
als vcrichcide uitpuilende hoeken ver

Way Silinay, j toont , had men het dorp Leliali, on-
j^t^'b^^'^ie

Way Soela , Way Baa, Way Teliba
, |

trent Way Oerfa , dat van ouds imiv'ierSa-

Way Bcfi , Way Mani , Way Pocrc, twee dorpen verdeelt was , te weten

,

d^*1*1"*

Way Nanan, en Way Maflapait, wel-
i in 't oude Leliali , en, in Maroelat, 't

ke laatilc cigentlyk Madjapait genaamt i geen by 't riviertje Samalaki , tuflchcn

LeliaU en tuHchen Tagalilla, in'tmidden

liegt. Elk van deze dorpen hadt zyn by-
zonder hoofd. Leliali Ifont, onder den
Orangkaja , of Pati , Alaniei , gclyk

' onder den Orangkaja TaJJ'ei , die van

word , ten bewvzc
zig wel eer

)"' dat aan dit water,

Javanen , van het Konink-

ryk Madjapait op Java afkomllig, ont-

iiouden hebben , hoedanig een water van

die zche naam wy ook in 't befchryvcn

genJamt. van de Kuil van Hitoe , tullchen de

dorpen Roeina Tiga, en Hitoe Lama,
ontrent half wegen de korte land-wcg,

ontmoeten zullen.

Na alle deze Rivierkcns voor by gc^

raakt te zyn , komt men eindclj'k aan

Way Ila , benaande dit rak van Way
Hcha tot Way Ila omtrent zes mylen.

Dit Way Ila is een groote brecde ri-

vier, die met twee takken, de cene ten

Noord- Oollcn uit den berg Wallèring,

en de andere vlak in 't midden ten Noor-
Way Ila. ^cn uit het binncn-meir langs eenige

andere bergen , ontrent drie en een hal-

ve myl af loopt , alwaar zig die twee
takken weer vereenigen , tot dat men
een mj'1 verder weer een nieuwe tak

krygt , die een ftuk weegs Welt ;un,

dood loopt ; dan ftroomt hy verder zon-

der ccnigc takken , dan twee mylcn la-

Oor-
fprong

,

en nader

befcKry-

vingvan

Manelat , Pati Tagaliff'a Simau
,

ge-

naamt , had onder zig Zfo zielen, 79
weerbaarc mannen, en .:|8 Dati'sj maar
Leliali, ondiCr Pati Mantel^ f iz zielen,

170 weerbaarc mannen , en 80 Dati's.

Ontrent een quartiervan Leliali, ziet

men een klccn rond rif je , een half myl
lang , en een quartier uurs breed , be-

noorden de wal leggen , en heeft men
tuflchcn 't land, en 't rif, dog digt by't
laatfle , aan 't Ooft-einde vier en een

halve, in 't midden een, en een halve, en
aan de Welt-hoek een vadem water.

Beide de voornoemde dorpen, 7^?^-^- Die ieder

lijfa , en Leliali , leveren tot de Hongi , cene Co-

of Conicora Vloot , ider een Coraco- "S"'''

ra uyt. Ook heeft men in die twee
uitleve-

ren.

Dcri-

00 r-

fpron.

zen.

dig

dorpen, en in Maroelat, de meeftc Al-

foercefen, dat is, berg-bocren, of wil-

den, die zelden met Europcérs , en zelf ^ggj-g^*^'

zeer omzigtig met de llrand Boeronéc- iiier.

^ , van hen alles wat zy no-

hebben, en op 't gebergte niet vin-

den , inhandclcnde.

Van Way Oerfa, of Leliali, ccn mylDebogt
of anderhalf verder Oofl opis een plaats X^j'"^»

gen, die dan ontrent een myl van flrand
}

of bogt,Tsiico Marafla genaamt. Hier
in de rivier Way Ila vallen, zich daar

|

loopt het Land met een groote ronde
hoek na 't Noorden uit , in 't midden

ger, temaken, na benccdcn, daar een

groote fpruit , by na Zuid- Ooi! aan-
vcrWay loopt , die zig een myl verder in twee

^-!r^'^" takken verdeelt, die cigentlyk uit ccn

klccn gebergte daar ontrent ontiprin-

gen, en de naam \an Way Nipel dra-
. Marafla.

mccde
Noorder

vereenigen

zee

en te

ontlaftcn.

zaamcn in de

Het water! voor welke brecde hoek Noord-Oofl,
van deze rivier Way Ila, is zeer dik en

|

wat dwars , of niet verre van de wal
drabbig, komende met een groot geraas

[

mede een rif je een halve myl lang , en
van bo\en na beneden floitcn.

[

ontrent half zo breed legt , op 't welke
Het dorp p-is bcooflcn deze rivier legt het doro ' men aan de Noord- Ooll zyde vyf, in 't
Lilklla.

Li^-^.],.^^ van andere ook Lucella
" " . _ .^. — ^-.

.

/.„,r..„f
— iciia , \an anuerc ook i^ucella uc-

Way lla.riiwmt, tuflchcn Way ila, en WayLo-
cnWay ta in 't midden gcplaatfl, ccn fray dorp,
^°"- dat uit 430 zielen, i6f weerbaarc man-

nen , en f4 Dati's", onder 't bewind
\an den Orangkaja Abdul ^ bcftaat.

Tajals- Twee mylen Ooflelyker, had men in
&, cndeg,j^

klccnen inbogt , 'het dorpje Taqa-

midden vier, en aan de Zuid-Welt zyde
drie vadem waters heeft , zoo dat men
'er gemakkclvk , als 't vaartuig nic;; te

groot is, over licen zeilen kan.

Pas voor by dezen grooten ronden hoek ^^n-en
Iiccft men een kleenc inbuiging van 't Way Sa-

land, by't Ipniitjc Way Salon, tuflchcn 'o?»^™

Deri-

wclken 't ipruitje Way Liuna , w:
Way

"
Lama.

aan
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tido-
reelen

onder

Kaytsjili

Salama

,

door
Roebo-
hongi
verjaagt,

en waar

7.y ver-

voeren.

"Nader

befdiry-

Ving van

Tsjico

Maraffa.

De
hoek
Boa Te-
toe , en

die van

Liflatet-

to.

aan Tsjico MarafHi legt , men een klcen-

der en ronden hoek ziet , die ten Noor-
den ook zo verre niet uitlleekt.

Hier plagtcn wel eer , in den tyd van

den Temat-.uniclien Koning , B^^jang

Ullah , terwyl zyn Stadhouder Roeho-

hoKgi , na de kuft van Celebes was , om
de bogt van Tomini te veroveren , Ti-

dorezen te neftelen , die hier met eenen

Kaytsjili Salama ingevallen waren , en

zig met de Portugeezen
,

(die het toen

met hun hielden ,) hoewel maar voor een

koiten tydt , met een Palliiladc-pagger

vaft maakten , alzo zy by Roebobofigi 's

te rugkomit van Celebes , van daar ten

cerften verjaagt wierden, gclyk wy el-

ders breedcr aanhaalen , dog na dat zy

van daar verdreven waren , hebben zy

zig ontrent het dorp Zehit , bcooilen

Cajelis bogt , ter neder gezet.

Dit Ts)iko Maraila is een zeer moe-
raflige ih-ce]<.s lands , vol Mangi-Mangi-
boomen , die men wel in de moeraflèn

hier te land heeft. Uit dit moeras kan

men door krceken , en eenige gemaakte
grachten zelf tot in CajeU 's bogt komen,
waar van de vvcderfpannige Tcrnataanen

in den Oorlog A^. löf i. klaare blyken

aan ons gegeven hebben , met hunne

vaartuigen , wanneer de onze de bogt

van Cajcli bezet hadden , van daar tot

in die bogt over te halen , en het zoo

te ontkomen.
Van de rivier Way Lama , of wel van

deze bogt van Tsjico Marada , heeft

men Ooit op weder een kleenen hoek

,

Boa Tetoe genaamt , met een kleenen

inbogt, van waar het land zig wel twee
mylcn ver van 't Noorden na 't Ooft-

Zuid-Ooften inbuigt, tot aan den hoek

7my-

Verfchei

deilran-

den en

toortcn

van
Hout.

Way
Boy, en

de bogt

Lolle

Kitsjil.

De bogt

van Ca-
jcü.

Batoe

Boy, ze-

kere

klippen.

Lidatetto , die van Leliali ,6a
len legt.

Tullen Boa Tetoc , en dezen hoek van

Liflatetto heeft men eerft Ow'aa , dan

Lanna, enEnti, drie fchone llranden,

langs welke van Ow'aa tot wat bezuiden

den hoek l^iilatctto een fmal rif je loopt.

Op dezen hoek valt veel Timmcr-hout,
ook Ebben-hout , en hier is ook een

bequamc Timmerwerf voor fchepen,

ontrent Way Boy , en een kleen bogtje,

Lollce Kitsjil genaamt.

Dan volgt de groote bogt van Ca-

jeli , die in de mond een en een halve

myl breed, en twee diep is.

Van den hoek van Liifatetto af, buigt

het land zig na 't Zuiden, of Zuid-weften

om , en loojU zo door 't Ooften tot aan het

Noorden toe , makende by Way Lapia

den Ooll-hock dic wat meer na binnen,

dan de Well:-hoek Liffitetto legt.

Een myl van den hoek vanLill'atetto,

de bogt in, begint langs llrand een rif,

dat allenaskens verbreet , een quartier

uur5 in zee, tot aan Batoe Boy,beltaan-

de uyt eenige klippen, zo genaamt, die

twee en een half myl van de hoek van
Liflatetto leggen.

Pas voor by welke klippen men een Way
rivier heeft , komende ten deele uit den

f'!"-^''''.

berg waflcring , ten deele uit een an- ]o ' en

der bergje, daarboven leggende. De-haartak-

ze Rivier wert Way Sanellat Toello^^^"-

genaamt j dog ontrent drie mylcn van
boven atgedaalt , fchcid zy zig in twee
takken , waar van de eene , haar naam
behoudende , in de groote rivier van
Cajcli , of de Way Abbo vak , en de
andere Tak, Way Boy, (die veel tak-

ken , ook een binnen eilandje , en wat
Noordlykcr een bogtje , Laboean Befar,

dat is , de groote haven , of ankerplaats,

heeft,) rtort ontrent Batoe Boy in de

bogt in zee, van waar vyfquartier uursHetdoip

van ftrand, het dorpje Namlea plagt te^^"^'^^-

leggen , van 't welke de inlanders ver-
;je" J^

"

haaien, dat het door een Weerwolf, of een

Reus
, (zo veel verfcheelt het hen) opge- Weer-

geten is , die zig daar na , in zee loo- ^
pende , zou verdronken hebben.

Pas voor by deze rivier Way Boy be- -way
gint het rif hoe langer hoe fmalder te Boy

,

worden , loopende langs ftrand voor by ^^^7

de rivierkens WayZemoe, en Way Ibi,^'™°^^?

tot Way Bini toe, daar het eindigt , en Way

'

zynde in 't geheel wel twee mylen , en Bini.

een Iialf lang , alzo Way Bini een myl
van Way Boy , en wel drie mylen van
den Hoek Liflatetto legt. Langs dit rif

kan men aan 't begin des zelfs, zo als

men laaftgemelden hoek omkomt , op
vyfthien, wat dieper in op zes, nog wat
dieper in op vyf, by Batoe Boy op zes,

by Way Zemoe op vyf, en by Way
Bini , en pas voor by Way Sanellat

Toello
,
(een tak van de groote rivier Way

Abbo , door de inlanders , of eigentlyk

door de Mallcyers gegraven,) op drie

vadem waters ten anker komen.
Een halfmyl verder heeft men de groo- Way

te rivier van Cajeli , Way Abbo. Zy Abbo, of

komt van zeer verre uit het voornoemt '^^§'^°°"

,
.

, ,
. j , tenvier

binnen-meir
,

gelyk wy m de tochten van Ca-
derwaart gedaan , zullen zien , en ver-jeli.

ccnigt zig ook met de groote rivier

Way Oloe, by het dorp Way Samma,
aan Bocro's Weft-zyde gelegen.

Een groote myl beooften Way Ab- Way
bo, heeft men de rivier Way Soewelj ^^wel,

dog wat beooften Way Abbo komt
gj^^^^^^

men eerft by Way Snollot , of Way Sa- Way
lolo , een rivier , zeer drabbig van wa- Wamla-

ter , en wat Ooftelyker by de rivier p°''^'^,

Way Wamlabo. Hoofd-
Tuflrhen deze rivier Wamlabo , en plaats

tuflchen Way Socwcl heeft men dehi"by.

Hoofd-plaats van Boero in de bogt van

Cajeli, welk vak lands van de groote

rivier , Way Abbo tot aan Way Soc-

wel , meer ab een grcote myl , befl;iac

,

zyndc
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de Ooit-zyde ankeren kan , dat aan de
Ooltzydc zeewaarc aan , tot ontrent

een myl , of vyf quartier uurs van de
wal at", Noordwaard aan tot op ij-,

18, en 3f , vadem waters opklimt; dog
ontrent een klecne myl benoorden
Wamlako heeft men 16 vadem , en
wat Noord-Oortelyker , tot by na aan

7.ynde al vlak land van den hoek van

Liifatctto af , dog wat moerailig , maar

mecll voor aan , 't geen door al de ri-

vieren , die Iiicr vry groot zyn , en by

zware overlboomingen het Land dik-

wils onder water zetten , en met veel

flyk bedekken, veroorzaakt word, be-

lettende verder knd waart in te gaan,

Moeras- om dat men niet dan mocralfen ontmoet,
fen.cn't Van de groote rivier, Way Abbo af,
'^''"

tot aan 't Ooft -einde van het dorp,

heeft men een fmal rif, voor 't welk men
op vyfticn vadem aan de Weft-zydc , cu

de hoek van Liilatetto
,
geen quart myl

buiten de Noord wal , vervolgens 46,
41, en 35" vadem, dat Zuiden en Noor-
den van de groote rivier Cajcli, tot digt

aan de Noordwal , op 16, 18 , en if

,

in 't midden , en op twintig vadem aan' en 10 vadem, alle anker grond, loopt.

TWEEDE HOOFDSTUK.
CAjeli narler icfchreeven. En in Prent verbeeldt met des zelfs Hoofd-Vefting,

en de Pagger, Defcnfie. Alle de Dorpen hier by een getrokken. Ferfcheide \ c-

ftingen. Naamen der by een gelegen Dorpen. Rivier Way Abbo. Manlchap van

Boero £« Bukel, f«^e Pagger, SialTe. Gelegenheit van'i Opperhoofd. En xyne

voordeden. Lylt van 't gene by onder zich heeft. Verdichtfel van Obfclans Doch-
ter , met een Cayman gepaart. Kinderen , uit dit Hwwelyk voortgefprooten. En
verder Verdichtfelen. WaySoewcl. Macfella , Way Lapia, Way Lea. Poelo

Ocka. De Hoek, Roeba. Zehit, de vlugtplaats «'er Portugeezen. Timmer-
werf /-'V Way Lea. ^cr^ Karammat. Way Nobi. Hoek -lvtw Pcla. Way Soena,

Way Poeteh , en Way Maja , een groote Rivier. '/ Dorp Laffiali , en Way Boero

Heli, f» Way Sanialla, Way Laba, Way Auw, Way Batoe Toebang , en Way
'Mole. Hoek^ Batoe Rea. Way Lifa, Way Hame. Dorp Ilat , Way Namlea,
Way Selia , Way Nanam , Way Sabelewa, VVay Sami. Way Makatita, Way
Scrama, Way Tawa, Way Pekae , een groote Rivier. Jndere Rivierkens. Als^

Way Sclia , Way Samana , Way Scna , Way Eela , Way Nila , Way Hefam. Dorp ,

Rocmah Ite, en de greote Rivier Way Poli. Ilat levert een Coracora uit. Ri-

vierkens bexveflcn Way Poli. Jls, Way Laffiata , Way Lia, Way Nala, Way
Apaja, Way Gufli. Dorp Way Samma, groote Rivier^ Way Oio. Way Tiboe,

Way Nanoe , Way Labat, Way Latoe, Way Kea, VVay Ocki. Dorp Ocki,
Way Soelatoe , Way Toetabare , Way Lao , Way Wale, Way Kola. Hoek,
Batoe Pegge. Way Nana. Way Solo, Way Boela , Way Tina. Dorp, Way
Tina, WayStamita, Way Naja. WaySoelat, Way Kirikille, Way Befi, Way
Leklbelo, Way Wammala, een groote Rivier. Dorpen, Rebbe, f« Maflerette.

Embotje, Way Haa, Way Mepa. Hoek, Faloe. Bogt T'ihot. Way Karike.

Dorp , Karike , M^iy Pca , Way Koena , een reedelyk groote Rivier. Den Hoek

,

Lillatekc , Way Safie , Way Zawapat, Way Boa , Way Mata, Way Faftou.

Dorp, Fogileko , Wadan , en Saylani. Verandering van Roero's bedensdaagfe

flaat ,na den Oorlog 'met de Koning ^'^« Ternate. Rang der jegenivoordige Orang-
kajen. Boero in zyn Binnenfte. Vol zwaar gebergte , en gevaarlyke weegen. Doorat

Ongedierte, noggevaarclyker. Berichten der Alfoereefen van dit Land van Binnen.

Voor al van zeker binnen-meir, op 't gebergte gelegen. A°. 1668. eerft bezocht door

Johan Leypfig. Berigt daarvan. De Rivieren W^h-x, f« Waori , i« Way Ila

ftortende. 'WayWerain. Z); i?cr^, Coak NieiTe, <?« Way Tobi. Hoe verre dit

Meir van't N. Strand is. IVat hy onder weeg vond. Alfoereefen, die by hem komen.

Zyn komfl by 't Meir. IVat hy daar gezien heeft. Elendige gevolgen van deze Tocht.

Verder bericht wegens deze Alfoereefen. Hy raakt zyne wcg-wyfers quyt. En in 't

uiterfle gevaar Komt nog eindelyk weer aan flrand. Bericht van den Equipagie-

meeftcr Mars , wegens wz Tocht, A°. 17 10. door hem derwaards gedaan. Nette

Teckcning van dit Binnen-Mcir. Bericht wegens de Tocht, van de Heer vander

Stel, A''. 171 o. Bericht van een Orang Toeha, aan zyn Ed. wegens de weg daar

na toe. JVaar op zyn Ed. die Tocht van Way Poeteh begon. De berg Flehit.

Zyn^è^.keerd te rug, om grooter gevaar te ynyden. Sergeant Keiler vervolgt met
eenige Europiaanen de Reizc. Zyn Ed. komt weer aan de Pagger Defenlie. p''er-

richting.van D. Pavent alhier. Die na Manipa vertrok , om de Kerk, en Schooien
te Vifitecren. Vertrek van zyn Ed. van Boero na Manipa. 't Verder voorgevallene

alhier. D. Parent 's vertrek na Bonoa. Antwoord op eer\ brief ^•rt« de Heer Sipman.

, Zyn
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Zyn Ed. ontflaat dm Pati "van Liliboy, "van zyn verder Banniflement. Vertrek ua'f

zyn Ed. 'van hier. En komt iveer aan V Cafteel. Bericht van Keiler 's verdr^

Optocht «.1 het Binnen-Meir. Die tzvec aardige Bergjeiis , en zeldfiime Vogels?

vind. Het Dorpken Wakaholo , by V Meir gelegen. Zyne bevinding van V Meir zelf-

De Rivier Reyfiile, in het zelve vallende. Zyn verder vuedervaaren. Te Rugge-
Tocht. Geen Nagelen hier ontdekt. Het Dorp Fnabo ^ ontrent den Berg Flehit.

En nog eenige nadere byfonderheeden ot'^r Cajeli 's Bogt. Nagelen, ivel eer hier.

Hoe , en wanneer de Boeroneefen onder de Kroon van Ternate geraakt zyn.

Cajeli

hader be
fchree-

ven.

CAjeli was eertyds een groot Doi-p,

twee dag-reizcn te water en te

land.j boven aan de groote rivier

Way Abbo gelegen , en uyt verfcheide

kleene doi-pen , die zig daar by den an-

deren gevoegt hadden , bellaande , al

welke dorpen jcgcnwoordig onder de

naam van Cajeli in een geiinoltèn, en

tulTchen Way Wamlaba , en Way Soe-

wel , ontrent een groot halfuur van Way
Abbo beneden aan llrand gcplaatft zyn

,

daar het Land heel vlak , wel een " dag
van 't gebergte, en vry moerasfigj dog
voor 't Padi-planten zeer goed is.

En in Men kan de gedaante van dit dorp

Prent eenigermaaten , zo als het A°. 1711.
Verbeek

,

'
"

-
. .

met des

ze'.ts

Hoofd-
vefting

,

en de
Pagger

,

Defenlie.

was

zien.

in dccze afteekening N°. 1 1 1

.

Aïcde
dotpen
hierby

een ge-

trokken.

Verfchei-

de Ve-
ftingen.

Dat de E. Maatfchappy hier A^. 1(5 f7.

een houte Vefting,Mandars');th genaamt
gehad heeft , zullen wy in 't vcrhaalen

der Amboniche gefchiedeniflen zien. By
deze vefting trok men toen al de dor-

pen van dat land, om ze te beter te be-

teugelen te zamen , 't geen , als zy zo

wyd en zyd verfpreit lagen , niet wel
gefchieden kon ; behalven dat zy zich

in 't gebergte veel meer, dan benceden,
verfterken konden, waai" van wy in den
Ternataanfchen Oorlog , door de \ve-

derfpannigen tegen hunnen Koning op-

geruyt zynde, klaarc voorbeelden gehad
hebben , dat ook de oorzaak is , dat het

geheel land van Boero , woeft en ont-

'volkt is, uitgenomen van Alfoereefen,

en de volkeren, die zig in Cajeli 's bocht
onder de vefting. ter neder gezet hebben.

Naderhand heeft de Landvoogd , Si-

mon Cos ^ in de plaats van die houte Pag-

ger , aan de mond der rivier Way Soe-

wel , A». 1664. een fteene Vefting gè-

legt , die eerft na hem Cosburg , dog daar

na Ooftburg genaamt is, die A°. 1668.

ten tyde van de Landvoogd, ^aco/' Cops^

door onvoorfigtighcit van eenen br. Bou-
de'wynfz. die 'er. als Sergeant lag, Van
zyn fiaven afgeloopen , en niet dan na
veel moeite , door hem weer veroveft

wierd. Hoewel zy in 't Jaar 1688, of
i68p. onder den Landvoogd , Dirk de

Haas , in de lugt gefprongen is , op wel-

ke tyd zyn Ed. daar ten eerftc een nieu-

we Pagger vanPaliftaden heek laten ma-
ken, die Defenlie genaamt, en de zelve

is , die hier afgeteekent met de Holland-
fche Prinfe Vlag, vertoont word.

IL Deel.

Onder het Opperhoofd , legt in deze
Pagger nog een Sergeant , met dertig

man , waar over hy te gebieden heeft j

als ook een Chirurgyn , en weinig an-

dere.

Men ziet daar in de wooning van het

Opperhooft ('t geen nu een Boekhouder
is) het wagthuis van de foldaten , mits-

gaders een groot getal huifen ^ zo der

Chriftenen, als der Mooren , zynde die

der laatfte ter regterhand van de /^f-

Jling, dat men aan de twee Moorfche
Tempels ziet , alle van Gabba Gabba,
na de wyze dezer inlanderen vry net op-

gebouwt , die daar een fraay aanzien on-

der de lommer van een menigte Clap-
pus en Capoc-boomen , die daar ontrent

geplant zyn , komen te geven.

Na dat hier in de bogt van Cajeli een

vefting gebouwt was , heeft men al 't

volk belaft , rondom die Vefting zig zel-

ven te komen nederftaan , alwaar men
zedert in het eerft i 5 , en wanneer 'er

zommigevande ingezetenen van Boero,
Chriftenen wierden, 14 dorpen in dee-

ze ordre heeft geplaatft gezien.

Ten Ooften van de Vefting , vondt Naamen
men goed Roemah Ite , Hoekomina, derby

Balamatta , Tomahoe , en MalTerette te j^*^" S^"

leggen. WaySamma nam de plaats ag-jjoj^en^

ter de Vefting , vlak in 't Zuiden , in.

In 't Weften heeft men de dorpen Ma-
roelat , een deel van Leliali , Tagalifia,

Ilat , Cajeli , Bara , en Liflella by een

gefchikt, en de Chriftenen, die meede
een byzondere Orangkaja hebben , die

over 103 zielen, en 50 weerbare man-
nen gebied , zyn aan de andere zyde van

de Vefting geplaatft , in welke itaat het

tot nog toe is. Uit het welke men
klaar ziet , niet alleen wat een gering

getal van dorpen zig nu op dat groot

Eiland bevint ; maar hoe weinig hec

ook bevolkt is , aangezien al de zielen,

by malkanderen getrokken , volgens on-

ze aanteekening van ider dorp , in 't Man-
byzonder , pas 3754 zielen, en ijiifchap

weerbaare mannen konnen
die met malkanderen 604 Dati 's

,

Hofdienftdoende Perfoonen , uitlever-

den, dat zeer gering voor zulk een groot

land is.

De rivier Way Abbo , die pas een Rivier

groot half uur Beweften dit dorp Ca- "^^V

jeli legt , is zeer dik en drabbig , dog

uitmaken ,
)!*'^

r-Boero.

ftil van water , ten ware in 't Regen-
B . zailoen

,
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7.aifocn, wanneer zy vcrvaarlyk en met vcrkoopcn

,_
zyn niet minder, dan die

Bukel.en

dePag-

ger Sias-

2C.

ccn groot gcwelt na beneden komt Hor-

ten , en alles dreigt onder water te zet-

ten en weg te liepen. Zy is de grootile

rivier , op dit land bekent
,

gclyk zy

zich in liaaren loop ook het verlte van

allen uitllrekt , dog met zo veel bogten

en kromten, dat zommige, die 't geluil

heeft die te tellen, de zelve wel op 388

bcgrooten ; ook kan men wel drie

dagen verre , de rivier opfcheppen,

eer men aan de grond raakt, of genoot-

zaakt werd aan land te treden , 't geen

in een bogt , die zeer verre uit het ge-

bergte haren oorfpronk heeft , na dat

men door veel kromten nog drie uuren

hooger opgefchept is, gelchict, daar

men by Bukel , begint te vernemen

,

dat het droogcr werd : Een plaats , daar

ons volk, A". i6ff . een Pagger van Pa-

lifladcn Siafle genaamt had , alwaar

de rivier met touwen , voor de Ter-zy

natanen

hooger lagen , toeOoten ,

Gelegen-

heid van

't Opper-

hoofd.

Enryne
vüordcc-

len.

die nog wel een dag varens

om te belet-

ten 7 datTiunne vaartuigen ontfnappen

mogten. Aan wederzydcn is deze ri-

vier meeft met Nipa-en Mangi Mangi-

boomen befet, door welke zy met ver-

fcheide fpruiten , en takken , waar in

zich veel Kaymans onthouden, allengs-

kens in zee loopt.

Die hi:r als Opperhooft legt , is een

behouden man , en heeft het wonder

wel j want behalven de voordeelen van

de menigvuldige Hout-werken , 't zy

tot Cabinctten (waar toe de Linggoa

planken, het Ebben-hout , het baftard

Ebben-hout , Kajoe Loling , en meer

andre, dienen) 't zy tot het timmeren

van vaartuigen gebruikelyk ,daar de in-

lander hem geen geld voor zou durven

afvorderen , zo heeft hy van wegen den

E. Maatfchappy ook een ftal , met 60

a 70 fchoone Koebeeften , die hem
melk, en de keurlykfte boter, die men

ceten kan , uitleveren , alzo die zeer

ftyf, byzonder aangenaam van fmaak,

en heel geel uyt de natuur is. Het is

waar , dat hy daar van nu en dan den

Landvoogd voorfiet ; dog daar fchiet

rykelyk zo veel over , dat hy 'er zyn

gebruik en nog wel wat meer van o-

ver heeft. Ook valt hier ryft, en Pa-

di, (die de inlander al zedert A°. 1Ö69.

begon te planten) ook Ottong , een

zoort van zeer goede Gierft , en Sago-

Bomeo , een zoort van klecn zaad , waar

af lekkere inlandfc bry gekookt , en welk

zelf wel tot een gefchenk aan de groot-

fte van Batavia
,
gezonden word , al

welke dingen, hoe gering ook infchyn,

hare voordeelen geven. Zyn voor-

deelen van 't Guarnifoen , met Arak,

Ryft , en andere dingen , wel dier,

maar nog dierder aan den inlander, te

van andre Kooplieden op de buitenpo-

Itenj behalven dat Boero zo na niet on-

der het bereik van den Landvoogt legt

,

waar door zy hunne zaakcn vry wat

onbevreesder , dan wel andre , die na

by leggen , konnen doen.

Wat Opperhoofden hier van tyd tot

tyd gelegen hebben, zullen wy hier na

by een bvzonderc Lyll vertoonen.

Wat Goederen zy onder zich heb-

ben , blykt ten naaften by uit dit

Tranjport.

an
Tranfport ofte Overgifte , .Jlfnc

van alk zodanige Contanten , Fi- het Op-

ires ^ Koopmanfchappen, j^mmunitie^"^^^

van Oorlog , Equipagie - iïoederen
, ,.q ^^j^j

Gereedfchappen ^ Boeken^ en Papie- zich

ren , ^c. Jls ter ordre van den JVel heeft-

Ed. Agtb. Heer , Adriaan van der

Sccl , Raad Extraordinaris van

Nederlands India , mitsgaders Gou-

verneur en Directeur dezer Provin-

tie Amhoina , met den reforte van
dien , t^c. Overgegeeven ende Ge-

tranfporteert zyn , door Nicolaas

Valk , uljjiftent in dienfl der Ed.
Comp. en naar '/ overlyden van het

ge-weefen Subaltern Hoofd ^ Pieter de
Meyer ,

'/ gezag tot Boero provifio-

nelyk waargenomen hebbende , ende

Z-ulks aan het nieuw aangefteld on-

derfield Hooft , den Boekhouder ^

Herman Chriftiaan Dove , in pre-

fentie , ende ten overfiaan van ons

ondergefchreeve , als daar toe door

Wei-Gemelde Ed: Jgtb: Heer Gou-
verneur , exprejfelyk Gecommitteert

^

te weeten:

ffSi Rds. of ƒ i67f- 10 -Contant.

zjiio fl? Ryft.

865 fl? Spek.

1331 « Vlees.

47 ps. Guinees gem. geb.

28 ps. Caricams groote roode.

10 ps. Percallen gem. geb.

I ps. Zyldoek enk. kuft.

39 ps. Salempoeris br. BI.

84 ps. Dongris met roode hoofden.

40 Dekens, enkelde kuft.

I W Garen, Hollands.

pii K. Oly van Clappus.

3fö » Spykers.

1818 ® Buskruit.

I ps. Silver Signet, of Tsjap.

70 Koebeeften.

ifoo (^ Sout.

6^ Bod'. Lont j Inlands.

3 f ps. BandroUiers.

z6 Musquetten , waer van een on-

bequaam.

7 Snaphanen,
<j Patroon-
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6 Patroontafren.

IJ Houwers.
16 Pieken, waar van f onbequaam.

17 Draagbanden.

I Hellebaard.

I Metale Klok.

8 Gedmkte Boeken, tot kerk en
fchool-dienlL

6 Ballcjes , by de boekjes gedebi-

teert voor ƒ. 3.

14 ftukken Yzer kanon.

14 Rampaarden, waar op voor i M"*.

kanon legt , dog door ouder-

dom meefl: onbequaam.
10 Hoeden, koddebeks, waar van 2

ps. onbequaam.

176 K. Arac, Bataviafe.

447 tS Yfer.

701 tÊ Wafch.
z ps. Martavaanen.

ip ts Loot, Artillery-goederen.

1 ipp ps. Rond fcharp.

188 ps. Lang fcharp.

100 ps. Musquet-kogels.

100 ps. Gevulde hand-granatcn.

1 Kopere kruis-lantaarn.

4 Schut-booren.

7 Kopere laatpriemen.

2 Tromvellen.

1 Trommel, onbequaam.
60 Snaphaan-fteenen.

18 Ruim-naalden.

I Schut-krafler.

8 Aanzetters.

Rquipagte-Goederen.

4 ps. Boeibouts.

21 Beugels.

f Hang-flooten.

I Yzere Drcc.

4 Half-uuvs-glaafen.

1 Tinne flapkan.

2 Rys-maatcn.

I Padi-m;ut.

I Kram -bal.

I Kompas.

4 Kopere Hang-lampert.

I Kruit-t'cgtcr.

\\ Wiel -tros.

I ps. roU. Hollands Zeil-doek.

f ps. Ledige Kruit-killen.

^ 8 Bloks in zoort aan twee groote

takels.

1 Groote Tobbe.
6 Watcr-balics.

2 Emmers.
i f Kan Teer
2 ps Picfcnning.

Gerecifchappen.

I Dommekragt.

f Yzere Koevoeten.

I Avegaar.

I N A.
1 Bruineer-flaal.

2 Spyker-hamcrs.
I Yzere Balans.

7 Metaal gewigt, als

:

ps. wegende j-o €l

.— ——— I —

tl

7 ps. wegende 7f ©

I ps. Kalk-houweel.
I Metale Vyfel.

I Trek -zaag.

I Vyl.

I Mets-hamer.

I Kuipers-diflel.

I ps. Ploeg-fchaven.

3 Draag- bytels.

I Guds.
I Span-zaag.

I Kerf-byl.

I Hand-zaag.

18 Koks-bylen.

7 Houweelen.

4 Breede beflage fchoppen , meeft on*

bequaam.

7 Spitfe Spaden.

4 Yzere Schoppen.
''

14 Boor-yzcrs.

1 Slyp-fteen.

Boeken,

24 Negotie boeken van A*. lóSf. tot

nu toe.

24 d*. Journalen van , en tot dato als

boven.

24 d*; Specicatie boeken als boven.

9 Afgaande brief boeken van l6pi. tot

nu toe.

f Bondels aankomende brieven van
i6p2. tot nu toe.

7 Rol-boeken van 1681. tot nu toe.

I Statuten van Batavia.

1 Dagregifter van den 2/. Feb. i68p.

tot nu toe.

7 ProthocoUen van i6pi. tot nu toe.

2 Ziel-befchryvingen van 1706. en

1707.
2 Cognofccment-bockjes.

I Faótuur-boekje.

10 Quitantie-rol-boeken der ve'rftrekte

goede maanden aan 't guarnifocn.

I Intlruftie voor Bocro.

Nog eenige andere zoo boekjes, ab
papieren in zoort.

Ongetaxeerde Goederen.

12 ps. Kruit-hoorens.

1 1 Lont-Hoeken.
B 2 t Takel'
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I Tak el-Tros. -

'

z Kraflcrs.

7 Schut-lcpels,waar van i.onbcquaam.

12, WilTcrs met hare aanzetters.

10 Houte Kardoefcn, onbequaam;

li Morgen- itp ren D'.° — i

Boero , aan de Pagger Dèfcn'fie,

Ady Juny 1708.

t^Onzer prtfentit als

Cecommitlterders

Y. L'. MUNNICKS,

J^ HOENDERLAAG.

iy my overgeven

NicoLAAs Valk

by my ontfangtn

W.C Dove.

Ver-
dichtlel

van Ob-
filan 's

dochter

met ten
Kaynian
gepaait.

Kinderen

uit dit

liuwelyk

voortgc-

Ipiotcn.

Wel ccr was in dit dorp Cajcli , ccn

Orangkaja , die den inlandcren
,
gront

tot het verhaal van zekere Hxbcl , daar

zy vol van zyn, gegeven heeft. VVy ver-

halen 't volgens hunne opgave ; dog zeg-

gen te gelvk , dat het een verdichtfcl is

van dien aard > waar van wy veele voct-

llrappcn by wyfer volken dan defe vin-

den. Defe Obfclcm genaamt , had een

dochter, die lange tyd mcteenKayman,
die zig eerlt in de gedaante van een jon-

geling aan haar vertoonde
, geboeleert

had i
dog die gedwongen wiert nader-

hant in zyn rechte gedaante op haare

befweeringe ,
(dat zy meefterlyk doen

Iconnen,) te verfchynen> waar over hy

niet alleen befchaamt , m-aar ook zoo
vergramt wiert, dat hy na een ganfche

troep Kaymans by een gelamelt te heb-

ben , dit ganfch dorp dreigde aanilonds

te vernielen , by aldien men hem dele

dogter niet tot zyn vrouw geven wilde.

De inlanders dit uiterfte niet willende

afwagten, en doodelyk voor de woede
van dit gcdrogt verlchrikt, baden den
vader, om tog zyn dogter, tot 's lands

behoudenis aan den Kayman ten eerften

over te geven, dat de vader , na veel

bidden en fmceken, en uit vrccfe voor
zig zelf, mogclyk meer van wegen die

blinde Boeroncfcn, als van den Kayman,
toellont. Men pronkte de dogter zoo
cierlyk op als men kon, en leverde haar

by een ihitelyk geleide van het ganichc

dorps-volk aan den Kayman over, die ze

op zyn rug nam , en met haar ceril: wat
dieper in zee, en daar na naar de gront
fvvom. In het uitgaan aan de rivier VVay
Wamlabo liet zy haren Toedong, of in-

landfchen hoed vallen , van de welke een

Nipa-Boom gcgroeit is, die nog voor

weinig jaaren als een eilandje inde mond
van die rivier te zien was. Uit dit hu-

wclyk nu , zyn diie princen vooitgeko-
mcn, die, zoo de inlander al verder in

zyn blindheit en bygeloove opgeeft , on-
der de Kaymans met byzondre namen
bekent zjn.

])c ecrllc Pati'Laboean , of Graaf

VAN
van de haven genaamt

,
plagt zyn vcr-

blyf ontrent twee kleine eilandekens ,

wat bcooflen Cajeli , op een rif dat wy
nog befchryven zullen , Poeloe ücka
genaamt, te houden.

De tweede prins Hhoekom, (dat is de
richter) Kalehali genaamt , hielt zig op
in de groote rivier VVay Abbo , een uur

opvarensj en de derde .S'.'?/fw^«, onthielt

zig omtrent en in de bogt, in de zelve

heen en weer fwemmendc.

üp dit verhaal , Honden zelf de ver-

ftandigfte Boeronefecn voor ^o a 40. ja-

ren, en later, nog zoo vall:, dat zy ter

beveiliging van dit onnoozel verdichtfcl

zeggen dorllen , dat zy den prins Sale-

man menigmaal by zyn naam geroepen,

en hem , na dat hy by 't vaartuig z.igt-

kens opquam kyken, uit hunne handen
te eeten gegeven hadden. Ook verhalen E" ^er-

zy , dat deze prins Saleman eindelyk van
J^j^^l'

een Nederlands zoldaat , daar gevalligien.

met een ichip gekomen, dood gelcho-

ten,en de dader overditwanbedryfweer
door een andre Kayman oingebragt is.

Dit is ook de oorzaak ,dat geen Boe-
ronees een Kayman , alzoo zy zich in-

beelden , uit dat doorlugtig huwelyk
Inede gefproten te zyn , dooden zal , uit

vreelc , dat hy iemand van zyn naafte

bloed onweetende zou kunnen ombren-
gen.

Dat dit een fabel is , leid geen tegen-

fpraak j maar dat deze Boeronefen
,
(door

wat konft weet ik niet,) en ook andre
inlanders, als die van Manipa, Amblau,
wonderlyk met de Kaymans oï Kroco-
dillen weten om te gaan , zonder dat

zy hen eenig leed lullen doen , daar af

zyn my door geloofwaardige lieden, meer
dan eens verhalen , waar over ik verbaaft

ftond, gedaan ; die ik mogelyk elders

beter te pas brengen zal.

Na dat wy in onze befchryving van
't lant van Boero delen kleinen buiten-

fprong gedaan hebben, fcheiden wy van
Cajeli af, daar alleen maar by vc>cgen-

de, dat hare tegenvvooidige Orangkaja
het bewind heeft over 600 zielen, waar
onder 100 weerbare mannen , en j-o

Dati 's zyn.

Wanneer men van Cajeli nu langs

ftrand de bogt Ooft aan uitvaren wil,

ontmoet men eerlt de groote rivier Way
Socwel, die boven verfchcide takken en
kromtens heeft , loopende ettclyke my-
Icn Weft aan, en daar in de Way Abbo
vallende j een half uurtje van WavSoe- Way
wel legt de rivier of fpruit Macfel'la, by hoewel,

welke ccn gront rif legt, dat zii^ by na

tot Way Lapia üoltwaart, wel ccn uur Macfella,

in de lengte, en wat minder in de breed- ^^Y
te, na zee toe tegen een bogt uit ftrekt,

^^''*

van Way Lapia met ccn fmallcn loom,
nog twee mvlen lan^s ftrand tot

voor
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Wa7
Lea.

Poelo

Ocka.

voor by de rivier Way Lca lopende, i
mylen gelegen j hoewel andre hem maar

Op dit rif leggen niet verre van de een myl van den Heiligen berg , dat

rivier Macfella , digt byftrandtweeklee-

ne eilandekens , Poeloe Ocka gcnaamt,

by welke die voornoemde prins der Kay-
mans, Pati Laboan\\\nsh.ie\t. Ook heeft

men Suiden en Noorden langs dit rif,

7,00 als men van 't llrant na zee fchept,

drie, dan twee, dan weer drie, en dan

vyf vadem waters.

Van Way Macfella Ooftwaart aan, is

dit land vry bergagtiger , en zoo moe-

my egter wat verder voorkomt , af-

plaatfcn.

Hier is gemeenlyk een fware ftroom
by dien hockj om dat het landt ront
loopt, en vry wat fchielyk na 't Suiden
omlwaeit. Men heeft daarop ook groote
Hout-zageryen zedert eenige jaaren ge-
had , 't geen veel vaartuigen derwaarts
lokte, gelyk dele hoek het ook is, daar

de vaartuigen, die van Manipa na Boe-
raffig niet als elders, alzoo men daar, en ro of na de bogt van Cajcli willen, ge
verder op tot aan den hoek van Pela,

j

meenelyk eerll aanleggen.

Hoek
Roeba.

Zehit, de

vlugt-

plaats der

Poitu-

geefen.

Tim-
merweif
by Way
Lea.

Berg Ka-
ranimat.

Way
hiobi.

Hoek
taal'ela.

by na geen rivieren van eenig belang

heeft.

Een myl of anderhalf van Way Mac-
fella , heeft men Ooit aan een ïpruitje

Way Lapia genaamt , dicht by't welke
de ileenagtigc hoek Roeba legt.

Naait aan Roeba , ontrent een myl
van Way Lapia, lag in een kleene bogt
Zehit, ofZcït, een plaats na welke de

Portugefcn,toen zy Tsjico Maraila ver-

lieten , door Roebohongi verdreven , de

vkigt namen, hebbende zich daar met
de dorpen llat , TagaüHa, en Leliali,

die als de Tidorcfen, ook Oeiilva's wa-
ren verfterkt ; hoewel zy naderhant door

d'inlanders van daar ook verdreven

wierden.

Ontrent een myltje Ooftelyker dan
Zehit, ontmoet men in een groote bogt

de rivier Way Lea, die v\y groot is in

opzigt van de andere fpruitkcns , en hoe-

danig 'er geen van Way Soewelaftot
aan den hoek van Pela

,
( zyndc den

Ooft-hoek aan de Noord-zyde, en on-

trent drie groote m)'lcn van den hoek

van Roeba, daar die zyn begin neemt,)
gelegen is.

By dit Way Lea plegen de Bocrone-
fcn al van oudsher een zeer bcquame
Timmer-werf, en veel thuinen te heb-

ben.

Pas een halfuurtje Ooftelyker, heeft

Karammat , dat is , de

berg, zig vry kaal vertoonen-

de. Hy word zoo gcnaamt , om dat

een Moorfche Priellcr, die 'er aandry-

ven quam , aan de voet van die berg

begraven legt, gclyk dat graf daar ook
nog te zien is.

Van dezen berg af langs ftrand loopt

Ooit aan , een Imal rifje ontrent een

half uur verre, wanneer men de rivier

Way Nobi, maar een fpruitje,dat van

Way Lea ontient twee mylen gelegen,

ontmoet.

Even buiten ditfpruitjc begint de hoek
van Pela , de Ooit of -Noord-Ooit hoek

,

van Boero, die drie mylen om varens,

en van 't Noorden tot aan de OoÜ-
zyde twee mylen breed is, van Cajcli 's

bogt , tot daar hy begint , wei vier

men den berg

Heilige

Van de rivier Way Zehoe , pas beiui-

n den hoek van Pel;

kent men gemeenlyk maar fes

den den hoek van Pela, tot aan llat , re-

, hoe-

wel het wel leven mylen ver is.

Een myl Zuid aan van Way Zehoe Way
heeft men Way Soena, anderhalf myl ^°^"^

nog Suidelyker Way Poeteh
, Wav

zyndepo^j^,,^

maar Ipruitkens j dog een myltje ver-cnWay
der de groote rivier Maia, die na een ^l^'j^-een

langen loop om de Wcil zig mede^™^^^'^

met de groote rivier A\^iyAbbo by Ca-
jcli vermengt.

Een half myl van Way Maja , ont- 't Dorp

moete men wel eer op het ftrand van Ladiali

,

Boenoe Heli, by een waterken van die g^^j^*^
zelve naam , Lalhali een magtig dorp Heli.

te dier tyd , welkers grenspaalcn zig

tot aan en in Cajeli 's bogt uitftrek-

ten , zynde haar Orangkaja Obfelan doen
de magtiglte op Boero, maar het is in

vermogen zoo afgenomen, dat het nu
by het dorp llat ondergelleken , en te

zamen maar een dorp is. Van Way Boe-
noe Heli al Suid aan tot Way Lila toe

,

't geen wel vier mylen verre is, heeft

men verfchcide kleene rivierkens , als

WaySamalla, Way Laba, welke laat- ^y^y
ftc een myl van 't ccrlte, gelyk Way Samalhi

Samalla ontrent in 't midden tulVclicndie W-'/

beide gelegen is, waar op een myl\i^^,'y'

verder Way Auw , een half myl n(»g Auw,
Zuidclyker Way B.iioc Locbang , en ^Vay

nog een groot myl verder zich Way j^'^toe

Molc zodanig vertoont, dat men in 't
i^gpl; g„

midden nog een Ipclonk of rots Batoe Way
Mole genaamt, te zien heeft. 'is\o\e..

Een myl van daar fchict de kult met Dehoek

een zeldfame hoek, die voor niet zeer Batoe

dik , maar in 't midden wel een myl "•

breedt is, met een bogt na het Ooft ten

Zuiden uit, vlak voor welks hoek, Ba-

toe Rea gcnaamt, een rifjc legt van an-

derhalf myl in 't rond, dat zich rondom
dezen hoek, by na als een hoofd opeen
lichaam vertoont. Ook heeft racn op '

dat rif naait aan 't landt ten Noord^rn

vier, ten Zuiden zes, en naait aan zee

ten Noorden zes, en ten Zuiden vyf va-

dem waters.

En groote halve myl van dit ritje voor Way
dien hoek is Way Lift, die na veel'-'''^»

B
}

om-
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Way
Hame.

omwegen en kromtcns, na 'c Weden,
zig mede als een van de groottte rivie-

ren van dit land, met Way Abbo, dog
nog verre boven Cajeli na 't gebergte

toe , vcrcenigt > van welke rivier , een

halt uurtje verder midden in een groote

bogt van twee mylen men 't riviertje

Way Hamc, en een halve myl van daar

Het dorp het dorp Ilat heeft, alwaar men een half
llar.Way myltjc verder Way Namlca , en ruim

VVavSc-"'^^ ^^'"'^ ^"^^ ^'^"'<^ V/aySeha, cenmyl
fia, Way verder Way Nanam , nog een myl verder
Nanam

, Way Sabclewa , nog een myltje verder

belcwa'
^^'^7 Sami by een kleen bogcje, en dan

Way ' weder een klecne hoek , die ront is , vint,

Sami, die tot aan Way Makatita, ontrent een
WayMa-,^yj

y,^|^ VVay bami loopt , van waar

^Yay
' men tot aan Way Pckae , een groote

Setama, rivier, in opzigt dezer klcene waterkens
WayTa nog Way Scruma een halfmyl van Way
p'?i:^^"*^'M-ik;uiia, daar de kuil wat inloopt tot

ceiiTo- ^•"'' ^*' -ly l^'kae, en nog een halve myl
te rivier, verder Way Tawa hccfc,dat by na een

myl van VVay Pckae af legt j vanwaar
het landt wel wat uitpuilende, tot aan
het dorp Roemah Itc ontrent de groote
rivier, Way Poli zoo Wcll aan loopt,

dat men by na op ieder half of quartier

Andre ri-
"^y^^ ' '^^ fpi'uitjes Way Selia , Way

vieikens. Samana , Way Sena, Way Eela,Way
Nila, Way Hefam , en dan het dorp

Het dorp Roemah Ite digt by de rivierWay Poli
Roemah binnen de fpatie van drie mylen ontmoet.

gfJoterj. Van het dorp Ilat, op een fchorren hoek
vierWay geplaatll: , legt langs flrand een kleene
Poli. Iteenagtigc foom tot aan het bogtje van

Way Sami , makende van Ilat tot Way
Nanam een flaeuwe bogt , en van Way
Nanam tot Way Sami, nog een dierge-

lyke bogt ieder van anderhalf myl ; ook
rekent men de verheit van Ilat tot Roe-
mah Ite wel zes mylen te zyn.

Ilat levert Dit dorp Ilat komt alleen met een

Coracora voor den dag , en dcszelfs Orang-
kaja gebied over io8 zielen, waar onder

7,0 weerbare mannen , en 14 Dati 's

zyn.

Van Ilat na Roemah Itc, by den in-

lander Locn)a Ite genaamt, daar de kuil

zig wel anderhalf myl na 't Wellen
dracit , heeft men een groot vlak land

,

't geen ons eindelyk tot aan Roemah Itc

brengt, een dorp, waar over een Sen-

gadji, of Hertog heerfcht, die de ccr-

Ite in rang van alle de Orankaja's op 't

land van Boero is, en 't bcwint heeft

over po zielen, onder welke men i iz

weerbare mannen, en j-6 Dati's telt.

Van de groote rivier, Way Poli, die

j u j tackcn heeft, en de grootlle tot

?j;^'^'-p aan Way Oio is, loopt men al Welt
11 ^l\i

ren Zuiden aan, alwaar men tullchen 't

Way dorp Way Samma en Way Poli, dat
Lalïïata, ontrent twee en een halve myl van een

^y 'legt, verfcheide kleine fpruickens ont-

cen Co
racora

uit.

Rivier-

Iccnsbe-

moet , die ieder ongevaer een half myl WayNa-
van een leggen. Eerll na Way Poli ,1.1, Way
heeft men, een quartier myl'er af, Way^W»
Lafiatta, dan zo veel verder ,Way Lia, ^^^
een halve myl verderWay Nala, een hal-

ve myl van daar way Apaja, nog een hal-

ve myl voor by dit riviertje Way Gufli,

van waar tot voor by Way Oio men een
fmal rif langs flrand heeft

,
puilende hier

de kult van Way Gufli tot aan Way
Samma met een hoek van een myl in 't

ront uit , voor welke dat rif)e op zyn
breedfte, en nagiflïng een quartier myl's
in zee is.

Van Way Gufli nog een halve mylHetdorp
verder, komt men by Way Salia, en Way
een groote halve myl verder daar 't land ^^^^*
weer wat inbuigt , heeft men het dorpg,oote
Way Sainma> pas aan deze zyde of be- rivier

oollcn Way Oio. Het is een van de^'*/
grootlte dorpen , ttaande onder een Pati

,

ot Grave, die de eerlle in rang van de
vier Pati's van Boero is, en die 't opper-
bevel over 7^60 zielen voert, waaronder
I zo weerbare mannen , en 40 Dati 's

zyn.

Deze rivier Way Oio is wel wat
naeuw in 't inkomen, maar van binnen
zeer wydt , en een van de grootlte, zoo
niet de aller grootfte van 't geheel eiland,

alzoo zy zich van 't Zuiden tot aan de
Noort-zyde uitllrekt , alwaar zy zich
met de grote rivier van Cajeli , Way Ab-
bo, ook vereenigt.

Van Way Oio meeft Weft, met een Way Ti-

kleene buiging na het Zuiden aangaande, ^^'^^'^y

ontmoet men tot het dorp Ocki y dat pas \v "^ lj.
beweften een riviertje van die zelve naam bat.'Way

legt, ontrent ieder half myl de kleene '-atoe,

rivierkens, Way Tiboe, Way Nanoe
, J^^*^Way Labat, Way Latoe, (voor welke Way

een k leen ritje pas in zee, een half myl Oclci.

lang, en ontrent half zo breedtlegt,)

en Way Kca, waar voor een zeer kleen
eilandje, ook met een zeer kleen ritje,

gelyk'er zichook een, wat groter voor
Way Latoe vertoont, dog die van Way
Ocki legt wel een klcene myl van Way
Kea.

Van Ocki , 't geen men zes mylen Het dorp

van 't binncn-meir zegt te leggen, tot^'^'^'»

aan Way Kola , buigt zich het l^md
sj,'^,^^^^

weer wat in, alwaar 7.ig,cenqu;ut myl \\'ay
'

van Ocki, Way Soclatoe fontrent wel- Toetaba-

ke zig t' zeewaart vlak in 't Zuiden een^^'^*y
ritje van een half myl lang, en ontrent vv°y'
half zoo breed} met een linal lang ei-Wale,
landje 'er op vertoont) en een myltje Way
\crder Way Toetabare , een quai tier

'"^*^'*'

verder Way Lao, nog een qu.ut myl
verder Way Wale , en nog een half

myltje verder, met wat meerder buiging
na het Zuiden, Way Kola opdoet, ecu
rivier, die al fraai groot is , en veel tac-

kcn na boven toe beeft.

Daar
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De hoek ^^^^ "^ puilt het land met een groo-

IJ

Batoe

Pegge.

te hoek , vlak na 't Zuiden uit , zynde

Way
Nana.

van Way Kola af, tot bewtiten de^

zen hoek , Batoe Pegge gcnaamt , met
een rif befet , dat allengskens tot vlak

voor de hoek , op ontrent een quart

myl verbreet , maar van daar tot aan 't

rivierken Way Nana , allenkskens af-

neemt, daar de kuil weer na 't Noord-
weilen infchiet.

Als men van Way Kola , dien hoek

van Batoe Pegge tot aan Way Nana
omfchept , heeft men twee en een half

myl van nooden, en een quart myl bui-

ten 't Rif wat Weilelyker , dan vlak

voorden hoek, heeft men nog een rif-

je, dat van het Zuid-Ooften ontrent een

halve myl ver , hoe langer hoe fmaldcr

na 't Noord-Weilen loopt, zynde in 't

Zuid-Oollen geen quart myl , en in 't

Noord-Wellen pas half zo breed.

WaySo- Een half myltje weltelyker, ontmoet

r' i^*^'^^'''
'"^ Riviertje Solo, vlak voor 't wel-

Way
' kc P-is in 2:e ook een zeer kleen ritje

Tina. legt 5 bcncorden 't welke men drie , en

ten Zuiden vier vadem water heeft.

Het dorp Een halt myl verder ziet men Way
VV'ay Tl- Boela , nog zo veel verder , al Noord-
na, Way ^f,Tci\ aan een dorp landwaard in , en een

Wav"^*'
rivier, beide Way Tina genaamd, en een

vierde myl 's verder, een fpruit , Way
Stamita, een half myl verder, Way Ba-

ja , nog een quart myl verder , Way
Soelat, nog zo veel verder Way Kiri-

Kiiikille,
kille, een weinig verder Way Befi, en

Way nog zo veel verder , dat zamen ontrent
Bcii, een halve myl uytmaakt, Way Lekfoe-

Let/oc- ^°' ^"'^*" Way Wammala , een groo-

lo.Way te rivier met veele Takken, aan welkers

Wam- Ooilclyke tak na boven toe , land-
mala een ^^aard in het dorp Rebbe , en aan de

Rivier.
Wellzyde het dorp MafTcrette , mede

De dor-
lïi"dewaard in , wel drie mylen van

pci Reb- lltand legt. Het laatfte dorp heeft een

be, en Orangkaja , die onder zich 460 zielen,

1 56 weerbare mannen, en fo Dati's,

heeft. Deze twee dorpen gelyk ook
Way Tina , en Ocki

,
plagten onder

Way Sama te ftaan, dog 1672,. in twift

geraakt , hebben zy zich by Roemah
Ite (uitgenomen Maflerette , dat op zig

zelven bleef) gcvoegt.

Vlak voor deze rivier Wammala, legt

ook een rif, dat by na Zuid-üoil, en

Noord- Welt ftrekt , een gfoote myl
lang, en eon quart myl breed, met ver-

fcheide klcene eilandjes 'er op, gelyk

nog zulk een eilandje wat Noordwefte-
lyker in een revige bogt legt, bchalven

dat ook langs ftrand , van Way Baja

,

tot Way Mepa, een fmal rlQe, als een

foom loopt.

Embotjc, V^n Way Wammala , een myl Noord-
Way Ooft aan , komt men by een plaats Em-
Haa. botje genaamt , en weinig verder by

Baja.

Way
Soelat,

Way

Malle-

leitc.

Way Ha-a, vlak voor welk Riviertje,

die ileenagtige zoom langs ftrand mer-
kelyk brceder is, pas buiten tegen welk
rif aan , Iret voornoemd kleen eilandje

legt. Een half myl verder, daar 't land

in, en dan tot Way Mepa toe met een
hoek weer uitloopt , heeft men Way
Mepa , dat een myl van Faloe legt , al-

waar het land eerft een hoekje , dan
weer een kleen bogtje , dan weer een
hoek die wat grootcr is , en dan een
diepen fmallen inbogt maakt , die meeft
Ooft aan loopt , by Faloe, zynde de
naam van die hoek van welke bogt van
Faloe, ook een fmal rifje, meeft Weft
aan een groote myl verre langs ftrand

fchiet; van waar men Noord-Weft aan,
een myltje verre weer een hoek , en dan
een diepen inbogt heeft , als een ronde
lak, wel een groote myl diep en breed,

Tihoe genaamt, wiens opening na zee

toe, geen quart myl breedte bellaat.

Van daar al Noord-Weft, hoe langs

hoe meer aan loopende , komt men een
half myl verder, by Way Karike, drie

groote mylen beweften de troeble rivier

Way Wammala , die uyt een binnen-
water, Tifoe genaamt , haren oorfpronk
heeft.

Van dit Way Karike , waar by ook het

dorpje Karike legt , loopt men een hal-

ve myl verder , by Way Pea , en een
myl verder , by Way Koena , dat een
fraije groote rivier is.

Van Karike , tot het dorp Fog-
gi , dat ontrent fes mylen van een
legt, buigt zich de kuft weer Weft-
N oord-Weft, voor al van LifTateke.

De eerfte plaats na Way Koena , daar

men verder na het dorp , en den berg
Tomahoe voortgaan komt, is de fteenag-

tigen hoek Liflateke, die daar vyf quar-

tier myl's aflegt, en met een kleen rif-

je, half maans wyze bezet is.

Een halve myl verder heeft men Way
Safie, ontrent nog de helft verderWay
Zawapat , nog zo verre Way Boa , een
groote myl verder Way Mata , een
myltje verder Way Faftou , nog een
myltje verder, wel eer het dorp Fogi-
leko , en dan nog een myltje verder,

na dat men de dorpen Wadan , en Say-
lani , voor by geraakt is , komt men
weder by het Dorp Tomahoe , waar
mede wy begonnen hebben , en waar
by wy dan dit eiland Boero , in zyne
ftrekking, die ik ontrent «54 mylen , in

het rond giftc te zyn
, (by andere op

fchaars 60 mylen geftelt) rond gc-

wandclt hebben. Dog zo men de leng-

te (gelyk zommige) maar op i8 mylen
neemt , zal 't pas f4 mylen in 't rond
haaien. Zo nu was de ilaat van dit

land wel eer > maar zedert de oorlogen

,

en wederfpannigheid tegen den Koning
van

Way
Mepa.

De hoek
Faloe.

De Bogt
Tih'je.

Way
Karike.

Het dorp

Karike

,

Way
Pea,
Way
Koeifa

;

ecnrcdc-

lyk grool

Rivier.

De hoek
LilVatc-

ke,Way
Safie,

Way
Sawapat,

Way
Boa,
WayMa-
ta, Way
Faftou.

Het dorp
Fogile-

ko , Wa-
dan , en
Saylani.



i6 BESCHRYVINGE van

de Ko-
ning vnn

Teinatc,

van Tcrnatc, (waar van wy in de zaken

van dat Ryk, gelchreeven hebben , en

van welke wy in (^ie van Amboina nog

verder fchryven zullen) zyn zy , heu-

lende met zyne vyanden , door onze

wapenen zeer vernedert , en eindelyk

gedwongen , om zig A°. x6fj. weer

, met ons te bevreedigen ; dog zo , dat

l^n^vT-^y te gclyk van 't gezag der Ternataan-

Botio 's Iche Kimclaha 's ontflagcn , en onder

hedens- den Landvoogd van Amboina, alsStad-

fl*atna
hou'^^r van wegen den Koning van

dcnOoi-Tcrnate, gefteltzynj onder v oorwaar-

log met de , dat zy geen Ternataanen meer op

hun land dulden, veel min onder 't ge-

zag van enig Ternataan ftaan zouden, bly-

vende idcr Orangkaja volllagen meefter

en gebieder van zyn dorp.

Zcdert dien tyd heeft men hen een

geheel anderen, 'en wel dezen rang ge-

geven.

Rang der Dc I fte was de Scngadja van 't dorp

tegen- Roemah Ite. De ide, dePati van Way
woordi- Samma. De 3de, de Orangkaja van

|^,3n, Cajcli. De 4de, de Pati van Leliali. De
kajcn? jde, de Pati van Tagaliflfa. De 6de,

de Pati van Liflella. De 7de , de O-

rangkaja van Tomahoe. De Slle , die

van Balamatta. De pde , die van Ilat

,

De lode, die van Bara. De 11 de, die

van Hoekomina. De ii, die van Ma-
roelat, en Marlattang , zynde de eene

helft van Leliali. En de 1 3de, die van

MalTarette. Ook is 'er na dien tyd,

zynde Kimelaha Hafi , met zyn broe-

ders , gclyk wy onder Ternate zien,

ondertuirchen na de Laha , niet verre

van 't Carteel Vidoria , op Amboina

vcrplaatft , een Nederlands Comptoir,

op Boero opgerecht , met lall, om 'tr

een Onderkoopman , of Boekhouder

,

te leggen, om den handel, 't zy vanPa-

di , 't zy van kleden , en wat verder we-

gens de E. Maatfchappy te verzorgen

mogt vallen , waar te nemen > hoewel

zy daar weinig voordeel heeft , dan van

de Padicn 't Hout dat 'er valt, zynde de

winll op de kleden niet groot.

Dus verre dit Land van buiten be-

fchouwt hebbende, daar het zig alom-

me meelt met fchoone flranden, lom-

merryke Boflchcn en menigvuldige Ri-

vieren en fpruit)ens,die'erwel 110 zyn,

vertoont, weten wy nu hoedanig het

in zyn omtrek , en langs deszelfs Itran-

den is.

Nu dienden wy nog iet van het getal

hunner Coracora's te fpreken , maar zul-

len dat uit ftellen, tot daar wy in'tby-

zonder van de Hongi-vloot handelen.

Wat nu het Land in zyn binnenfte

aangaat , hel is vol akelige bergen , wel-

ker namen zelf niet eens bekent zyn, al-

zo niet, dan Alfoercfen, en die nog zo

weinig in getal, daar op wonen, dat het

naculyks weerdig is 'er van te fprektfn.

DeBoflchen, hoewel fchoon in op- Vol

zigt van de fchone en nuttige Hout-wer-f^var ge-

ken, 7yn ontoegankch'k, naar, en -'-o '^"'^'''^^1^"

dicht van berg-molch begroeit, dat men^ewe-'
werk heeft, om, zelf met levens-gevaar, gen.

'er door te komen, zo daticmanideluli

om ecnige reize derwaarts te onderne-

men vergaat} want behalven 't gevaar

van de wegen , daar pas een man op 't

lleillte der bergen gaan kan, endefwa-
1 e afllortende rivieren, kan men ook licht

door buitengemeene grote Slangen , Kai- Door 't

mans, en ander ongedierte, zig of inO"§^'

de rivieren, ofte landt onder de ftruel- ^q^oq-

len, en 't berg-mofch onthoudende, eer \aar°y-

mcn 't denkt of verwacht, aan zyn ein-kci.

de geraken.

Schoon nu ider Dorp zynebyzondereBcrich-

Alfoercfen, waar mede het handelt, heeft, ten der

waar ontrent Liflella, aan de Noord- ^„*°"'^*

, „ j r lenvan
kant alle andre overtreft , zo weet men jit Land
cgter , door de berichten dezer Berg- van bin-

wilden aan de ftrand-bewooners , niet"^"-

anders wegens dit Landt van binnen te

zeggen , dan dat het alomme zonder

volk, woefl:,vol vervaarlyke bergen, en

zeer vol grote Slangen is. Maar hetEnvoor

zcldfaainrte van binnen , is een groot ?'^*,".^^"
kpr hin-

Binnen-Meir boven op zeker gebergte ^^^__

ontrent midden in 't Landt, 't geen deze meir.op

en geene nog uitgelokt heeft, om een 't ge-

reisje derwaarts te doen, om den oor- j^^^
fpronk van de meelle grote rivieren van
dit Land, die vry dik en troebel van
water zyn , en meer andre zaken na te

fpeuren, en ofin dat Meir ook andre zeld-

zaamheden,diemen daar van opgegeven
heeft, waarlyk te vinden zyn.

De cerlle, die met openbare laft my- A0.1668

nes wetens, daar na toe geweeft is, was eerftbe

de Vaandrig Johan Leipjig, die zedert^"^^

A°. i6fp. Opperhoofd van Boero zyn-johan

de, A". löóö. een Reisje derwaart on- Leiplig.

dernomen heeft , waar van dit zyn be-

richt is.

Den 3'i= Januari vertrok hy van de Bericht

Velling met een Orembaai , vier Zolda- ^'^'^ ^'*"-

ten, en eenige Orangkaja 's na de Zuid-
zyde van Boero, om, volgens zyn ont-

werp, van die kant na 't iVleir te trek-

ken} dog verfcheide onverwachte ver-

hinderingen deden hem dit voornemen
Itaken. en na Liflella gaan

,

om dat de

Boero
in7,yn

binncn-

fte.

Pati van dit Dorp hem verzekerde, dat

dit nader was , en een veel korter reile

geven zoude.

Dierhalven trok hy den 9^= d'° de

grote Rivier van LilTella , of Liflïela,

Way Ila genaamt, Zuid-waard op, bre-

kende (om zo te fpreken) door een groot

vlak , dog donker Bofch , 't geen door

zyn vogtigheit, en digte lommer niet

alleen naar en ylfelyk, maar daar het 's

nagts ook zo kout was, dat men nau-

lyks
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Pocteh- of Giruw;uis-bomen, een klaar

bewys , dat de gront daar al te vogtig

,

en voor zulke boomen niet bcquaam
was.

JDen Tode vervolgden zy haren weg
nog l-.'.ngs deze Rivier door dit naar

het Bofch.

t)e rivij- Den i ide quamcn zy aan 't riviertje,

renWa Waha en nog twee mylen verder de ri-

w,'"'- vier Waori , die beide zig ter rechter

Waylla hant m W ay 11a ontlaiten j nogdnemy-
ftorten. len voortgetrokken, lieten zy VVay 11a

^^- aan de Hnkerhant leggen, enqiiamenter

rechter hant in een fraje valley, alwaar

zy zich den derden nacht neder floegen,

om wat uit te ruiten.

Den I ide trokken zy over die valley,

en quamen ter linker hant by een hoog
gebergte, daar zy met veel moeite dien

dag opquamen, blyvendc die nagt daar

boven op ruften.

Den 1 3de moeften zy dat gebergte

weer afzakken , met veel moeite , en

gevaar, ontmoetcden Way Ila weder,
blyvende nog wel vier mylen langby die

rivier , die zy eindelyk ter linker hant

Way verlieten. Van daar quamen zy by 't ri-

Werain. 'viertje Wcraïn, waar langs zy ontrent an-

derhalve myl opgingen,tot zy cmdelyk op

Den berg den hogen berg Coak Nielle quamen,
Coak van den welke zy ontrent den avont niet

verre van 't kleen riviertje Way Tabi

afdaalden ,
genootfaakt zynde daar hun-

't N.

lyks vuur maken, en gemaakt zyndc, 1 meir, maar tuflchen de f a 5 mylen van te &.-

niet wel aiinhouden kouj de bomen mct| het Noordcr llrandt is, en waren van l"*:'!'
'•'"

mofch, dikker als een man in zyn mid-

den, bevvaflchen, waar tegen willende

leunen , bevonden zy menigmaal maar
dunne, en zo dik begroeide boomkens
van I duim a i dik te zyn, die fchielyk

en tegen hunne gcdagten brekende, hen
dus wel eens met groot gevaar om verre

deden vallen.

De grote Hangen , waar van men zoo
veel opgegeven had, nog ander onge-
dierte, ook geen gevogelte, hebben zy
in dit bofch vernomen, niaar wel een
groot getal Bofch-verkens , die daar zeer

vermenigvuldigt zyn, zedert de Moh-
hammedaanen , die een afgryfen van fpek

hebben , daar plegen huis te houden.
Ook zagen zy in 't zelve geen Kajoe

Niefle

,

en VVay
Tabu

nen nagt-ruft te nemen.

Den 14de langs dit riviertje nog drie

mylen verre den berg af gegaan, qua-

men zyby een groote vlakte, die zig tot

aan het Meir uitllrekte.

Zy waren wel zes dagen onder weg
geweeft, hoewel zy deneenen dag door

den anderen niet boven een groote myl
af leggen konden , zo wegens de krom-
te, en 't gevaar van de fmalhcit der we-
gen, als de moeite , om door

de rivieren te geraken.

Hoc vet- Zy hadden bevonden , dat het binnen-

II. Deel.

oordeel, dat den weg nog wel nader ^ ,^
zou te vinden zyn, by aldien men die

recht toe recht aan zoeken, of den in-

lander j die maar wat nader opgeven
wilde, 't geen men meinde dat hy na
liet j om de Nederlanders van dierge-

lyken tocht meer af te ichnkken,enom
die nare wilderniflen in tydt van noodt
te zekerder tot fchuilhoeken voor zig
zelven te houden.

Zy vonden de laatftgemclde vlakte

met eenige thuinen, op zyn Ambonich
beplant, en hier en daar een Alfoerees

bolch-huisje liaan, in welke zy dielaat-

ile nagt ruiten.

Ook vonden zy in die thuinen veelWathy
Batatas, en in die huiskens veel Pifimg , ondcr-

Kaladi , en tamme verkens ; maar de
^^'•'8^"

Alfoerefen voor de Nederlanders be-
vreelt , hadden de vlugt genomen , hoe-
wel zy daags 'er aan weder quamen, too-

nende aan Leipfjg^ hoe zy met die tamme
verkens, de wilde willen te vangen.
Zy vonden daar ook veel Saguweer-

boomen , waar van zy de drank hem
aanboden.

Die nagt daar uitgerull hebbende ,
Alfoere-

quamen den i6de agt Alfoerefen af van f™
''','"' "^^

t naalte gebergte, die uit lall van het men.
Opperhoofd door Orangkaja Nala Bcfi
te gemoet gegaan , en met eenige klee-

den, om hen aan te lokken, begiftigt

wierden , 't geen de onzen die nacht daar

nog blyven dede.

Den 17de trok men gelamentlyk met Zyn

Orangkaja. Nala Beft m 'c Meir, daar i'^"'^".'.'.''^

zy tegen de middag eerft by quamen.
Zy vonden in 't zelve zeer helder

water, hoewel de Zoldaten,die de Reis

met hem gedaan hebben, dit loochen-

den , en gillen dit meir wel ruim zo

breed als den inham van Amboina, tegen

over het kalleel Viftoriaj die op ander-

halve myl uit komt.

Zy vonden 'er ook veel wilde endvo- Wat hy

gels, en duikers in , maar geen andredaarge-

vifch, dan Aal, en zagen dat de zoom, of't
?'"^"

llrand van dit meir over al week , en lly-

kerig , ook hier en daar met Bamboefen
bewaiichen was.

De onze waren voornemens, om van

eenig hout een vlot te maken, om het

van binnen nader te ontdekken > maai-

de Alfoereefen wilden dit niet toeltaan

,

ja beletteden hen zich daar in maar te

waflchen.

Zy vonden 'er een fchuitje in , heb-

bende de gedaante van een bakkers trog,

en uit een Ituk van een boom gemaakt

,

maar 't was zoo tuitelig , dat het een

zoldaat, die 'er in vaaren wilde , haall

na de gront geholpen zou hebben.

Het Opperhoofd deed wel alle moeite,

C ora



i8 BESCHRYVINGE van

Eüendi-

gcg.vol-

gen van

de/.c'

Tücht.

Verder
bericht

wegens
dez-eAl-

foacfen

om meer Alfoerccfen doorbclcefthcicby

zich te lokken, maar kon 'er geen meer,

dan de voornoemde agc Perfoonen , toe

bewegen , behalven dat ook die zeer
^

woelt , en zelfs zo onlcundig in de talc i

des lands waren, dat men 'er niet veel

bericlit door bekomen , en dicrhalvcn
j

ook niets van dat opgeven van zommi-
[

ge inlanders hooren kon } te weten, of,

'er midden in 't land nog een byzon-

1

der eiland, en hoogcr op, een zeldiame
j

boom, die allerlei bladeren droeg, zyn
|

zoude, 't geen andere weer van een ei-

landje in 't midden van 't meir, en van
!

een boom daar op , voorgeven.
j

Maar dit is zeker, dat de onze toen
|

daar in geen ander, dan een kleen ei-

j

landje , waar op maar wat ruigte , en
j

kreupel-bofch groeide, gezien hebben,
j

Aan de cene zyde van 't meir, diwrj

men 't gebergte afkomt , hadden zy

ook veel bloedfuigeis vernomen , die,

een halve vinger lang , en by na een

pink dik , hen m 't op en af klimmen

,

voor al als zy ftilhielden, debeenenop-

gekropen waren, dan ten eerlfen aan 't

bloedfuigen begonnen 5 dat egter de on-

ze zo veel fchade niet toebragt, als wel

de koude en vogtige gront, waar door

vcrfcheide lam geworden, in 't vervolg

alle andre afgeichrikt hebben, die ge-

vaai-lyké en doodelyke Rcize, waar van

zy, ten bellen genomen, niet dan een

lam hchaum t' huis konden brengen,

weer te onderncemen, behalven dut ook

alles , 't geen zy daar gezien hebben,

niet van die weerde was,om iemant,die

zyn gezontheit beminde, daarnatoeuit

te lokken.

De Alfoereefen, die men kleederen,

en daar na ook geld aanbood , maakten

zo weinig werk van 't een en ander dat

het te verwonderen was , dat menfchen

die geheel naakt gingen, behalven een

Tsjdako , of iwagtcl , van ballen van

boomen om hunne fchamelhcit, al was

't maar om zig voor de koude van de

bolfchcn te dekken , daar toe niet be-

geeriger waren > dog de gewoonte is by
hen, gclyk by alle menfchen, detvvce-

de nature, en heeft hen het quaat, dat

andre van die bofch-koude hebben, al

van jongs afdoen te boven komen. Óns
volk zag hen ook fwaarden en parangs

hebben, een klaar bewys, dat de inlan-

ders van de ftrantlcn met heningoetver-

flant waren, en met hen, als zy maar

wilden , verllaanbaar fpreken konden

,

alzo zy dit geweer van geen andren kon-

den bekomen, noglloftc, nog middel,

nog kennis, om die zelf te maken had-

den.

Zy verzogten 't Opperhoofd ook, om
hun Matakau met hen te drinken , 't geen

zoo veelis, als by ons den Eed te doen,

ter verzekering, dat zy daar niet als ver»

fpieders van haar land, maar ten goede
gekomen waren, vreezendc dat het in-

zicht van die tocht niet anders was, dan

om hun alle mceller te werden , en in

flaverny te brengen, waar voor zy ecu

doodelyk afgrylen hebben.

Men vraagde aan die Alfoereefen ook,

of zy in dit meir by ftorm of onweder
cenige verandering vernamen , waar op
zy tot antwoord gaven , dat zy 'er gol-

ven en baren als in de openbare zee ,

en niet anders van eenigeopmerking daar

in vernomen hadden.

Dewyl de onze dan hier niet meer te

doen zagen , begon men weer van de te

rug- rcize te fpreken. Men paflcerde langs

het meir veel thuincn der Alfoereefen , zo
als men na 't Oollen ging, en ontmoet-

te een llerk afloopende rivier , die na

alle fchyn zig in de bogt van Cajeliont-

lalltc. Zy namen hunne nacht-ruil by Hy taakt

die rivier, dog raakten ten eerllen al de^Y"^

Alfoercefche Weg-wyfers quyt, 't geen ^^^^^^
hen grootcr belemmering gaf, als men quyt.

denken zou. Men gille echter nog maar
twee fware bergen over te moeten , en
dat men dan vorder wel gemakkelyker
aan ih-and geraken zou.

Den i8de wierden zy van de Gidlën
die zy nog by zig hadden , tot aan de

rivier Way Nipel , die ook uit het meir

zyn oorfpronk heeft , over akelige ber-

gen, en langs afgryzelyke wegen, voor
geen Nederlander te pafleren

,
gebragt >

maar wat raad , de noot brak hier de

wet, en men moell met het uiterlte ge-

vaar van lyf en leven , wilde men in 't

bofch niet van honger en ongemak ver-

gaan, 'er zien door te raken, en langs

lleilten, die hen de haircii te bergende-

den ryzen, na beneden afzakken. Ver- En in 't

nemende toen het te laat, en 'er geenu'terfte

middel om te mg te keeren was , dat^*^*"^"

men hen een verkeerden weg, en mo-
gelyk al willens aangeweezen had.

Den ipde wierden zy zeer door dtf

fware regen in 't gebergte belet, waar
door zy pas drie niylen op die dag voort-
trekken konden.

Den lolte konden zy mede niet veel

fpoeden , doordien I^ipfig onpaflelyk

geworden, en vry fwak was, weshalven

zyzich by een kleene fpruit nederfloegen.

Den 21, Z2, en ijllc hielden zy rneLj^^^^j

een brave marlch door het dichte bofch, nogcin-

hier en daar wat uitruftende, zoo llerk dclyk

aan , vrezende het 'er anders niet af te J^^^''
^?"

zullen brengen , dat zy eindelyk op die

laatlle dag weer aan 't N oorder- llrant

by de rivier Way Nipel ontrent Taga-

lilïït quamen , van waar zy met een Tsjiun-

pan van Liflclla na Cajeli vertrokken , daar

zy die zelve dag, na twintig dagen van

huis geweelt te zyn, aanquameu.
Zedert

I
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Zedert de2;e Reize van Johan Leipfig

wete ik niet, dat oit iemant de luil be-

kropen heeft, om dicgevaarlyke Tocht
te ondernemen, te veel door zyn bericht,

en de gcvaaren door hem , en de zynen

geleden, afgelchrikt zyndc.

Dus hoorde men in een lange reeks

van jaaren hier af niet Ipreken , dan dat

de Heer Landvoogt , Adriaan van der

Stel^ A°. 171 o. in de maant Oftoberdie

Reize zelf in perzoon ondernam.

De Equipagie Meeiler Mars , die 'er

ook na, toe ging, heeft my'er deze om-
ilandigheden in 't korte af verhaalt.

Voor eerll , had hy van 't Noord-

Bericht

van den
Equipa-

gie Mee-
llerMars,

wegens f^rand opgaande, dit meir twee mylen

Tocht
Ao.iyio
doorhem
der-

waarts

gedaan.

Zuidelyker, als het in de Kaart legt, en

maar twee mylen en een halve van 't

llrand bevonden. Hy zeide na dat hy

van Cajeli in een dag tot Way Nipel

gefchept hadt,van dat ftrandt maar vier

dagen onder weg geweeft te zyn , en

by zyn komft daar ontrent den Orang-

kaja van 'c dorp PFakkaholo , of fVa-

kollo^ die de Reis ook met den Vaan-

drig Leipfig derwaarts gedaan hadt , nog
in 't leven gevonden te hebben.

Het meir zelf had hy zes mylen in

zynen omtrek, of in 't ront, twee mylen

lang, anderhalf myl breedt, en zo va-

dem diep in 't midden bevonden , en

geen andre vifch dan Aalj maar geen ei-

landeken , nog eenigen boom daar op

,

(hoewel de inlanders 'er nog veel van ram-

melden, zeggende, dat het eilandt nu

onder water , en de boom daar op was
,

)

vernomen.

Hy hadt ook verfcheide dorpkens by

dat meir, ider van i f a zo Alfoereelen,

en boven by 't zelve het zoo koudt be-

vonden , dat zy malkanders adem ge-

makkclyk zien konde.

Hy zeide ook veel Talingen en End-
vogels in dit meir gezien te hebben, van

welke verfcheide, fchoon de Alfoerefen

liet tegendeel verzogtcn ,
gefchoten zynj

ponder dat 'er e^ter eeni^ onweder, ge-

lyk de Alfoerees,toen hy dat atbad, zei-

de te vreezen, op volgde,

Ider Orangkaja, zoo der Alfoereefen,

als der llrand Orangkaja 's moeit ook,
by de komft der onze aldaar een riet, of

een itok ten teeken , dat zy daar in vrient-

wefen daar te Z'amen gekomen Vasj ea
dat hy mim 160 mannen, in de70 vrou-

wen, en fo kinderen gezien hadt.

Dit alles gezien, en zeer nette op-
merkingen ontrent alles op dit meir ge-
nomen hebbende , is hy aan de Zuid-
zyde, in twee dagen weer afgekomen j

moetende zoo veel langer nu i'cheppen ,

om weer aan de Veiting by de rivier

Way Abbo te komen.
By zyn te rug komil aan 't kafteeL ^*^"^

Viftória is 'er volgens dit zyn bericht
, „jna yjj^

een tekening van dit meir voor den Land- dit bm-

voogt gemaaict, waar van men de we-"™'
derga hier N°. IV. afgebeelt ziet.

"^"'''

Eindelyk mcinde gemelde Mars ook ,

dat Way Nipel, die hy hier en daar in

't opgaan maar een knie diep bevonden
hadt, de eenigfte rivier was, waar in

zich dat meir ontlallte.

Om nu nog netter kennis van dezen
tocht van den Heer vandor Stel na dit

binnen-meir te krygen , oordeelen wy
niet ondienltig een bericht van zyne be-

vinding te dier tydt volgens de aantee-

kening , van dag tot dag op die

ganfche Tocht gedaan , hier mede op te

geven.

fch in 't mch" lleeken.;ip quamen.
De fituatie van 't meir quamhemook

niet fraai nog vermakelyk voor , voor

Zoo verre het rondom tuflchen hemel-

hooge en akelige gebergten , zonder

eenige vlakte gelegen , en wegens zync

naarheit , de moeite niet weerd was,
die hy met zyn- Reisgezel Herman Chri-

Jiiaan Dove^ toen daar Opperhooftzyn-
de, 'er om gedaan hadt.

Hy zeide ook, dat al het volk, on-

trent het meir wooncndc , by hun aan-

Dag - Regiftei* , van het
vüornaamjie voorgevallene op de

Hongi-of Corcorre Tocht
, gedaan

in de Provintie van Amboina , door

den Ed. Acbtb. Heer Adriaan vari

der Stel , Raad Extraordinar

k

van Nederlants India , mitsgaders

Gouverneur , en Diretleur deefer

Provintie^ in den jare 1710. be^

gonnen op Maandag den ty. Oclo-

ber.

„ De Ed. Heer Gouverneur op eer~ Bericht

„ gifteren na de middag alle de hoofden wegens

„ der prefente Hongi-vloot,in de Malcit- ^"^j^^f
'^^

„ iche Tale duidclyk hebbende laten Heervan

„ voorleefen't Reglement op het fchcp- derSttl,

„ penderCorcorren beraamt, en vervol- •'^"•H' o?

„ gens ook aangeitelt den Boekhouder,

„ en PK Winkelier ^Carolus Schtücrus^x^ox.

„ Fifcaalvande genoemde Hongi Togc
„ enwyders deCorcorhoöfdcninbcden-

„ kingh gegeeven, of niet liever ccni-

„ ge der zelver met hun Corcorren hier

„ wilden blyven leggen , om eenige

,, boomen tot reparecring van het zee-

„ hooft tekappen j in plaatfe van met de

„ Hongi te i'cheppen, en dezelve alle

„ verklaart hebbende zyn Ed. met hun

„ Corcorren op de Hongi Togt te wil-

„ len volgen, en dan naderhant geza-

„ mentlyk de benodigde boomen nog te

„ kappen, zoo verklaart zyn Ed. zeer

„ vergenoegt te zyn, over hunne be-

„ toonde bereidwilligheit, in het pre-

C i itecrca
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fteercn van 's Comps. dicnilcn , en

waarfchoude verders van meening te

zyn, op heden te vertrekken.

„ In gevolge dan van welke waar-

ichouwing welgemelde zyn Ed. des

agtcrmiddags de klok ontrent half

twee Liiucn van zyn Ed. wooning bin-

nen 't kalleclViftoria, doordeLant-

poort naar buiten, en zoo de ring-

muur om , en naar 't zee-hooft af-

gaande tuflchen de binnen het kallecl

in de ringmuur gerangeerde Militai-

ren, en daar buiten in 't geweer liaan-

de Kompagnicn Burgers, verzeltvan

alle de gcqualificcerde Minifters die

dezen Togt Itaan by te woonen, en

van vcele andre blyvcndc vrienden en

vriendinnen, welke affcheit van zyn

Ed. genoomcn hebben , daar op in

de Corcorvan Titaway overgcflapt is,

met veele vrienden geaccompagneert,

om zyn Ed. tot in de Portugeefche

Baey uitgeleide te doen.

„ Kort daar op wierd de ordinare zein-

„ l'choot uit de Corcorre van Titaway

„ gedaan , waar op de gcheele vloot

,

beftaande maar in ip. Corcorren aan

't fcheppen geraakte , onder een lalvo

van lp kanonfchoten zoo uit het ka-

Ikel, als van het waterpas, verzelt van 5

chargies der militairen in "tkalleel, als

mede dei" burgers , die zyn Ed. tot

aan 't hooft gcvolgt waaren, fchep-

pcnde zoo voort, tot dat ontrent vier

uuren in de Portugeefche Baey ten

„ anker quamen, alwaar alle de vrien-

„ den van zyn Ed. deftig onthaalt zyn-

„ de , en verders affcheit genoomcn

„ hebbende, bleef de vloot alhier leg-

5, gen tot

„ Dingsdng den 28. Oftober, wan-

5, neer 's morgens ontrent drie uuren op

5, de gewoone zeinfchoot wederom aan

„ 'c Icheppcn zynde geraak t,pafleerden

„ met heel licffelyk weer, ende llilwa-

„ ter ongcvaar ontrent zes uuren zeer

gemakkelyk den klippigen hoek van

Alang, van welkers berg de gewoone
eerfchootcn zynde gedaan, zo pafl'ccr-

den wy ontrent agt uuren Larike, al-

waar zvn Ed. met drie charciics mus-

qucttcrye, eneU kanonfchootenwicrt

gefilvccrt , fcheppeudc zod.mig voort,

dat ontrent half tien uuren in de Lei

,

5»

5?

?i

5>

.>5

?>

35

3)

J>

5>

3J

3>

3»

3)

3)

33

33

of Kalkbaei ten anker quamen , al-

waar zyn Ed. door den Onderkoop-
man , en 't Subaltern hooft van Larike,

FredrikTivyffel^ deszelfs huisvrouw,
en alle de Larikeefe Orangkajen bc-

leefdelyk, onder 't loflcii van een
i
ge

kleine ilukjens verwelkomt wiert

,

komende alhier mede met een Orem-
bai de Koopman en Subaltern hooft

te Hilaot Jacob Bottemlorp, om zyn Ed.

te begroeten, blyvende zyn Ed. hier

verders den gcheclen dag over, tot

dat des avonts ontrent zeven uuren zig

van landt , na genoomcn afl'cheid van

den Onderkoopman Fredrik Twyjfd^

en deszelfs huisvrouw , nevens den

Koopman Jakob Bottendorp , en de

Larikeefe Orangkajen , naar boord van

de alhier ter reede leggende Chaloup

Hitoe begaf, om met de zelve naar

't eiland Boero over te fteken. Naar
dat zyn Ed. dan alhier op alles in de

vloot nodige ordre geftelt, en bevo-

len hadt hem na Boero te volgen,

wiert koit daar na de zeinfchoot ge-

daan, gerakende vervolgens de Cha-

loup met de Corcorre-vloot , en een

Orembai van Orangkaja Ihrahim van

jijfaloelo , die genegen was zyn Ed.

onder zeil , 't welk dente volgen 1

tot

33

33

33

53

33

33

33

33

33

33

33

33

>3

J3

'3

53

35

33

33

33

55

55

35

35

35

3>

55

55

55

55

53

55

55

55

,, overgegaan , die nog agter bleven.

„ Kort daar na begaf zig zyn Ed.'

naar landt, werdende door het Sub-

altern hooft , aldaar , den Boekhouder
Herman Chrijiiaan Dove beleefdelylc

ontfangcn , en door een Comp^. in-

hnders met fchilden en fv^^aardcn gc-

wapcnt naar 's Comp'=. woning bege-

leit, en met drie chargies van'tguar-

nifoen , en dertien kanonfchooten uic

de Pagger Defenfie begroet.

„ Donderdag den jolte Oclob. be-

landde hier mede de'Eerw. Predi-

kant Abrahamtis Pavent^ met Compj.
Tsjampnn , zynde door de felle te-

genihoom belet gcweell gifteren

avont tot dus vei-re te komen. Wiert
ook heden een briefje af gcvaardigt,

aan den Ed. Opperkoopman Johan-

nes Philippus Sipman, en vei'dre Le-
den van den Ed. Agtb. Politiqucn

Raad j luidende als volgt

:

gehcelen nagt continueerde ,

dat

5, Woensdag den zpfte met den dag

de vloot redeiyk van den anderen ver-

fprcit was 5 want d'eene p-arty om de

Zuid, en de andere om de Noord, erf

Wcft, gelopen waren, cgtcr tegens

den avontftont geraakte deChaloep Hi-

toe, met den Ed. Heer Gouva-nciir,

en verders de geheele Corcorre-vloot

behouden in de bogt van Cajeli, voor
den Pagger Defenfie ten anker, uitge-

zondcrtdeCorcor vanTomilehoe,en
de Tsjampan van Boero , op welke
de Predikant Abrahamus Pavent^ van
zyn Corcor van Bonoa in de Lei was

AMBOI-
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den
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Aan den Ed. Johannes
Philippus Sip man,
Opperkoopman, en Secun-

de perfoon , nevens de ver-

dere Leden van den E.

Agtb. Politiquen Raadt»

E. Ernflfcfle ^ JVd'-^yze^ Voorftenigc^

en zeer D'ijcrete.

op Maandag voorleden ,

j, ucM ijfte dezes van Amboina was

„ vertrokken, enden zSrte dito 's mor-

„ gcns vroeg met de vloot de Portugee-

„ fche Bacy had verlaten, zyn wy die

„ morgen ontrent negen uuren met de

„ geheelevlootindeLci baey ten anker

j,
gekomen , alwaar dieji dag geruft hcb-

,, bende, heb ik my tcgens den avont

i(, op de Chaloup Hitoe begeven , en

ben daar mede ontrent zeven uuren,

gevolgt van de ganl'che Corcorre-

vloot in zee geftoken , direcl naar

Boero toe , om dat het aangename
weder en voordelige wind ons daar

toe noodigden, zynde alzo heel ge-

makkelyk op woensdag tegens den a-

vont , alhier aan de Pagger Defenfie

op Boero gearriveert, 't ^Velk nodig

hebbe geagt UEd. mits dezen te ad-

vifeeren , omU Kd. van ons arrivement

tot dus verre kcnniil'e te doen heb-

ben.

„ En al/.ó deze ten geenen anderen

einde gerigt is, zal ik naar UEd. per-

fonen met Comps-dienllbaaten omme-
flag in de veilige Hoede Godes bevolen

te hebben, bly ven (onderilont) UEd.

'

geneegen vrient, en dienaar (was ge-

tekent ) Adriaan van der Stel (in Mar-
gine) Boero Defenfie, Donderdag
den 30. Oftob. A". 1710.

„ De Ed. Heer Gouverneur van iriee-

ningc zynde, zig te begeven naar een

groot binnen-mcir op dit eiland gele-

gen ^ waat uit door de ingezetenen

gezegt wierd dat alle de rivieren op dit

eiland haren oorlpronk zouden trek-

ken, deed daar ontrent by verfcheide

Boeroncelen en Alfoereefcn onder-

zoek , hoedanig het met het zelve

gelegen was, en wat weg men beft

zou moeten kiezen om derwaarts te

geraken , mitsgaders hoe veel tyd

men met die reize wel zou moeten
doorbrengen, te meer daar ontrent

zelfs ondervraagt hebbende den Pati,

otOrangkajavanLiirella, nevens zyn

j, Ürangtoeha 's , onder wiens limiet-

O I N A. it
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fcheiding 't zelve binne-meir gezegt
wierd gelegen te zyn , dog quam zyn
Ed. met zeer groote verwondering te

voren, dat geene van hen allen, (niet

tegenltaandc daar onder veel bejaarde
lieden waren) oit in hun leven ontrent
dito meirgcweeft waren, alleen maar
van hooren zeggen , wetende, dat 'er

zodanigen meir moeit zyn ; niemant
wilt ook zyn Ed. eenige opening van
de weg derwaarts te geven, totdat
ten laalten naar lang omvragen , te

voorlchyn quam eenenL///ofteOrang-
Toeha van Lilléla, de welke verklaar-

de zelfs noit aan het bewulte binnen-

meir geweelt te zyn, maar wel ge-

hoort te hebben , dat de weg der-

weg daar

na toe;

33

waaits begon aan de rivier Way Ni- Bericht

pel , op de llrand van Lifiela , dat men van ceri

zodanig moeit marcheeren twee da- ^''*'jS-

gen lang , tot dat men quam by een ^^^
^'

Alfoerees Negrytje Fnabo genaamt, Ed. we-

van waar men verders zoude moeten g^^s den

vertrekken na de Alfoereefen van Wa
kaholo, zynde die gene, die rontom
het meir woonden , 't geen ook wel
ruim twee dagen weg 's zoude uit

maken. Hy zeide verders , dat de
Alfoerecfen van Wakaholo daar koop-
manlchappen afbragten tot die van
Fnabo , met de welke zy handelden , en
die Van Fnabo weder met de Itrand-

Alfoereefen van Wannebo. Dat hec

egter zomwylen , maar zeer zelden, ge-

beurde, dat de Alfoereefen van Wa-
kaholo zelfs afquamen tot aan de ftrant

toe, dathy Liftoelan zulks niet alleen

gezien had , maar zelfs ook had ge-

fproken met het hooft of de Orang-
kaja van de zelve Alfoercelen van
Wakaholo, zynde een oudt en grys

man , dat de koopmanfchappen die

zy afbragten, ten mcclten dcelcn bc-

ftonden uit Tabac, Catsjang, Boont-
jes en Ottong, verders ons aanwyzende
dat een ftrand Alfoerees

, genaamt
IFanneho , die veeltyts gewoon was
naar Fnabo te gaan , ons aan de Itrand

van Liflela van .illes wel nader opening

zou geven, waar op ook zyn Ed. lalt

gaf^ om den zelven voor af te waar-

fchouwen dat zyn Ed. derwaarts Itont

te komen, met aanzegging dathy zig

dan by zyn Ed. kondc vervoegen.

5, Voorts wierden de Afllftenten,

Chriftinan Spelt ^ en Fieter Pik , door

zyn Ed.gecommitteert, om'sComp.
clFeftea ten dezen Comptoire beru-

Itende, op te nemen, en de bevin-

ding van dien tegens dehandel-boek-

jes, daar van gehouden wordende, te

confronteren.

„ Ook komt alhier tegens den avont
/-''. Tsjampan te arriveeren Adriaan

Paya Orangkaja van Tomilehoe, op

„ Manipa



B E S C H R Y V i N G E van
„ Manipa gelegen, te meer, reets een

„ van de Gnadjos zyner Corcorrc ge-

„ brokcn was, en dat hy daarom zyn

,, Corcone op Manipa had gelaten om

„ de 'zclve zo fpoedig doenlyk was te

„ rcpareerenjcn ondcrtuflchen met deze

„ Tsjampan, nevens de opgehad heb-

„ bendeEuropcanen ten ccrllen de Hongi

„ was gevolgt , 't welk zodanig door zyn

„ Ed.voorgerapportcert gehouden wierd.

„ Des avonts begaf zig zyn Ed.door

^j de gerangeerde Kompagnie gewapen-

„ de inlanders wederom na boord, van

„ waar ontrent tien uuren uit de corcor

^, van Titawai de gewoone zeinlchoot

„ gclchiede, wanneer de geheele vloot

„ aan 't fcheppcn raakte, vcrzelt van

^j het Subaltern hoofd van Bocro, en

„ mecil alle de Boerofche en Amblauw-

„ fchc Orangkaja 's , met hunne Orem-

„ bajen de Noorthoek van de bogt van

5, Cajeliom, zodanig den geheelennagt

„ met fcheppcn continuerende, tot dat

„ Vrydag den 3 i lle Üclober , den

„ gehcelen dag noch al met fcheppcn

„ wierdt doorgebragt , wanneer wy des

„ avonts aan de Itrand ten anker quamcn

„ niet ver van de rivier Way Poeteh

5, onder Tagaliflareforteerende, alwaar

„ zyn Ed. aan itrand zyn avontmaal,

5, met zyn by hebbent gezclfchap quam

5, te nuttigen. Hier verfcheen ook by

„ zyn Ed. de Alfoerecs IFanneho^ waar

^, van op girtcren dato vermeit ftaat,

„ die aannam de beile weg naar het meir

5j aan zyn Ed. te toonen.

„ Naar gehouden avontmaal, begaf

5, zig zyn Ed. weder naar boord , laten-

5, de de fcheppers wat uitruften , tot

„ Saturdag den ifte November, wan-

^, neer 's morgens ontrent tien uuren,

„ de dreggen wierden geligt,fcheppen-

„ de de vloot voort , tot dat men met

„ het opgaan der Zon , aan de Itrand

„ van Liflella, by de rivier Way Ni-

^ pel quam , alwaar de zelve weder

„ ten anker raakte. De Ed. HeerGou-
„ verneur alhier aan land zyndegeltapt,

„ en by de rivier "Way Nipel den Al-

„ foerees IVanncbo ontboden hebbende

,

„ om met hem te beraatilagcn wegens

5, de weg, die men naar het bmnen-meir

„ zou moeten houden , zo quam zyn

„ Ed. met groote bevreemding te vo.

„ ren, dat hy JFanncbo^ nu zcidc, dat

„ de weg na het binne-meir langs deze

„ rivier \Vay Nipel moejelyk was, om
„ door Europeanen gebruikt te wor-

„ den , en dat hy dcrhalven zyn Ed.

„ aanradcj om met de vloot weder te

„ rug te fcheppcn tot de rivier Way
„ Poeteh , van waar in de morgenitont

^ vertrokken waren , en van daar liever

„ op te marcheercn , onder verzekering

j, dat die weg veel gcmakkelyker, en

alzo kort was, waar op zyn Ed. hem
tVannebo deed afvragen, waarom hy
zulks gifteren aan zyn Ed. ontrent

Way Poeteh niet had gcopenbaart,
wanneer hyby zyn Ed. was gekomen,
wam dat door deze zyne begane mis-
flag, nu de geheele vloot die weg van
Way Poeteh tot Way Nipel, en vaa
hier weder derwaarts , onnuttelylc

zoude gefchept hebben , dog op
alle deze vertoningen kon zyn Ed.
geen ander antwoort van den zelven
bekomen, als dat hy dom was, en
zulks vergeten had aan zyn Ed. te

zeggen , als daai- niet om gcdagt heb-
bende.

„ Zyn Ed. dan cgter tot deze refolu-

tie komende, om weder te rug naar
de rivier Way Poeteh te fcheppcn,
egter bevorens die van Fnabo hebben-
de laten gelaften, om met eenig volk
zyn Ed. op de weg van de rivier Way
Nipel te ontmoeten} zond aanftonts

noch twee Al focreefcn na die van Fna-
bo, om hun hier ontrent kcnnifle te
geven , en met een aan te zeggen,
dat hy in plaats van de weg van de ri-

vier Way Nipel, die van Way Poe-
teh zoude afkomen, om dat de zelve
wegen in 't gebergte by malkander lie-

pen > dit dan zodanig zyndegeordon-
neert , begeeft zig zyn Ed. wede^
naar boord , en laat op gedane zein-|

fchoot aanftonts de dreggen ligten,'

fcheppendc de vloot vervolgens we-
der naar Way Poeteh, alwaar het an-
ker weder in de gront wicrd gefme-
ten. Alhier hield zyn Èd. het mid-
dagmaal met de by hem hebbende
vrienden j en omdenAlfoerces JVan-
neho aan te moedigen , liet zyn Ed.
hem nevens zig aan tafel zitten, hem
nevens noch een van zyn makkers van
zyn Ed. tafel fpyfigende.

„ Daar na ontrent vy f uuren naar dé
middag, begeeft zig zyn Ed. met al-

le zyn Ed. Hongi-gezelfchap, 't Sub-
altern Hoofd van Boero, de hoofden
der Corcorrcn en Ncgry s hoofden vaii

Boero, en Amblauw, onder geleide
van den wegwyzer ïramiebo , mee
ontrent 20 man van ider Ncgry op
weg , beginnende ontrent een mus-
quetfchooc beweften de livicr Way
Poeteh, die wy in 't marchceren veel-

malen paflcerdcn. Zodanig conti-
•\Vjar (W

nucerden wy ontrent anderhalf uur, zyn EdT
hebbende onderwegen twee Alfoeree-'i'en

fe-huisjcs gevonden, doch geen men- '?^"'?1^

fchen daar in, deduifterheitdesnagts Poetdi
nu beginnende te vallen , en het maan- begon,

ligt niet helder genoeg zynde, mits

de fteen-agtige wegen die men con-
tinueel moeft paflccren, zoo liet zyn
Éd. hier halte houden ,• even be-

5, noorden
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glydcn de zelve fteenen van bovennoorden de zelve rivier Way Poeteh,

om den aanftaanden dag te verwag-

ten, en om met meerder vciligheit de

weg te konnen vervolgen.

j, In middels komt hier van Boero
aan, een Poll-houder, genaam Jan
Janfa. mede brengende een Miflive

van den Opperköopman JohcinnesPhi-

UppHS Sipm:%n^ en verdere Leden van
den Ed. Agtb. Politiquen Raadt, aan

de Ed. Heer Gouverneur, fub dato

2p. Oftober pafl^ito gefchreven
, prin-

cipalyk dienende tot bekentmaking,
van den continueercndengerulten toe-

ftant op Amboina.

„ Zyn Ed. bleef dan verder alhier on-

der een opgeflage Tent zyn nagt-ruft

houden tot

„ Zondag den 2de Novemb. na dat

met het aanbreken van den dag, al-

les tot den verderen optogt vervaar-

digt, en de bagagie reets voor uitge-

trokken was, zo geraakte des mor-
gens ten zeven uuren den fid. Heer
Gouverneur met zyn Edel. byheb-
benJe gezelichap mede op weg , al

continueel over en weder over dezel-

ve rivier Way Poeteh maicherende

,

die met continueelc kromtens omliep,
vindende wy na ontrent een uurgaans

op de regter hant, een Alfoereeshuis

en thuin j zynde dit huis noch rede-

lyk wel gcbouvvt, naar den aard en

gewoonte der zelve menfchen j de

thuin was ook wel voorzien met 1'i-

fang-boomen , Oebi's, Pompoenen
en ander aardgewafch meer, dog was
't huis van menichen en huisraat le-

dig, zullende de bewoonders moge-
lyk op onze aannadering daar uit ver-

trokken zyn , en zig bofchwaart in

begeven hebben. Noch ontrent een
groot halfuur verder onze weg ver-

volgt hebbentle, verlieten wy dezel-

ve rivier Way Poeteh , die aan de lin-

ker hant bleef leggen, en quamen toen

in de rivier Roang genaamt, welke
weg wy vervolgden , tot door gants

moeijelyke en bekommerlyke iteen-

klippen,in de zelve rivier Roangleg-
genue, dit wy langs met veel gevaar,en

niet minder vcrmoeitheit quamen aan

de voet van een fteilen berg, doorde
Alfoercefen genaamt Foedc Fiehit, of

den berg Fiehit, alzo 't woorc Foe-
de in 't Alfoerees een berg betekent.

Den opgang van dezen berg was
ganfch moejelyk en gevaarlyk

, ja

voor Kuropeanen als genoegzaam on-

genaakbiur, alleen om deszelfs ileile

hoogte, maar wel ten principalen,

om dat het was een lofle aard-grond,

vermengt met kleine kei fteenen , waar
door men in 't opklimmen de voeten

qualyk vafl kon zetten , en in 't uit-

55

55

55

55

55

55

5)

55

55

55

55

55

neder op de volgende quamen te rol-

len , egter wierd den opgang in 't

werk geitelt j die met zeer veel moei-
te en gevaar tot een redelyke hoogte
wierd gecontinueert , dog de weg
hoe langer hoe ilimmer en lleilder wor-
dende, en niet tegenftaande alle aan-
gewende devoiren , de bagagie den
berg niet konnende werden opge-
bragt, alzo ieder genoeg aan zyn ei-

gen lighaam te dragen had, waar by
nog quam, dat de Alfoerees ÏVanne-
bo den Ed. Heer Gouverneur berigte,

dat deze nog wel de befte \<?as, maar
dat na dezen berg een andere zou ko-
men , welkers opgang met nog meer
moeite en gevaar zou vermengt zyn,
waarom zyn Ed. oordeelende het on-

mogelyk te zyn , om die reis naar 't

binnen-meir te volbrengen , refolveer-

de om te retourneeren
,
gelyk op zyn

Ed. bevel ook aanftonts den aftogt

ondernomen wierd j dog de Serg.

Qonraad Keiler , met nog zes 't uro
peanen , verzogten permilïïe om met
eenigc inlande-s verzeld , de weg te

mogen vervolgen, 't welk zyn Ed.
haar toeftont , te meer , om eens te

ervaren hoedanig het daar binnen in 't

Land van Boero, en voornamentlyk
ontrent het zelve binnen-meir gele-

gelegen was, en voor al, ofdaaron-
trent geen Speceryboomen zouden
mogen groeien , alzo zyn Ed. daar

grote bedugtheit voor had,die nog ver-

meerdert was door de agterhoudent-
heit der Boeroneefen, in ganfch geen
opening te willen geven,van de geltelt-

heit binnen 't Landj om 't welke dan
grondig te onderzoeken , zyn Ed.had
doen reiblveeren deze Reize derwaarc
aan te nemen.

„ Gedagte Keiler dan met de zyne naar

boven, en de Ed. Heer Gouverneur,
en by hebbent gezelfchap langs hun
bevorens gehoudene weg weder naar

beneden zynde gcmarcheert , zo ver-

volgden wy zodanig de weg, totdat
ontient een uur naar de middag we-
derom quamen ter plaatfe , daar wy
des nagts onze nagi-mft hadden ge-
houden, alwaar mitsvermoeitheit waC
moetende ruften , zo hield zyn Ed. al-

hier met zyn byhebbent gezelfchap

het middagmaal, en naar verrigting

van het zelve
,
geraakte het gezelichap

wederom op weg , naar de ftrand

by Way Poeteh , alwaar regens den
avond ontrent ten vyf uuren aanqua-

men , en waar mede die optogt dan
een einde neemt, zynde opmerkelyk,

dat meelt alle deBoeroncfcheOrani^-

kaja 's verklaarden, nog noit hun le-

ven den weg zo hoog of zo ver op
,, geweelt

Zyn E<1,

keert te

rug om
groter

gevaar te

myden'

De Ser-

geant

Keiler

vervolgt

met ceni-'

ge Euro-
pianen

de reizc»
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„ gcwccft tc zyn,;ils op heden met de Ed.

,, Heer Gouverneur,'! welk dan ;ianwy 11:

„ hun kleine nicuwsgierigheit, om het

„ binnenfle des landstc doorzoeken, of

i, wel drt zeer prefumptifis, dat dat zeg-

i), gen van hun maar veinlei^e is, op dat

zy niet gehouden zoude zyn opening tc

ge\cn van 't gene binnen 's lands ge-

rchicd,waar van zeer weinig tcrken-

niil'e van de Ed. Conip. of haar Die-

naren komt.

„ Van deze llrant begeeft zig zyn

Éd. weder aan boort , latende op de

gewoone zeinlchoot de dreg ligien,

wanneer de geheelc vloot aan 't fchcp-

pcn raakte ; continueerende zoo de

'

geheelc nagt door , tot dat

„ Maandag , den j. dito , fmorgcns

ten negen uuren , by T.sjiko Ma-
rallii , ten anker quamen , zyndc

j

Tsjikü Marafla een Inham met fout

:

water, en rondom met Mangi-Man-
gi befct , waar in niet alleen chaloc-

1

pen , en mindere vaartuigen , maar '

zelfs verfcheide kapitale fchepen zou-

de konnen ten anker leggen. De
ftrand rondsom was belet met veel

kafuaris-boomen. Hicv nuttigde de

Ed. Heer Gouverneur, en 't by heb-

ZynEJ.
komt
weer
aan de

Paggcr

Delcnlic.

Vcrricli-

tinuvnn

D.1':)-

rcnt , al-

hier.
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en vliegende Vaandels , navolgden

,

en naar hun retour , eenigc exercitien,

op hun lands wyze dceden.

„ Des avonds ontrent half tien ver-

trekt van hier Pr Tsatiipan^ nxwAta-
nïpa den Eerw. Predikant , ^^jvz/:?«w«; j^.

verzelt van den Inlandfchen ManinaPavent

de kerk
men

Ouderhng , P'icter I.ópis , om aldaar vertrok,"en fchoolvilke waar tene-""i'-'^

en dan de komll van den Ed. r'';;"
,

,

, ,
• Schooien

Heer Gouverneur , met de hongi- te viliic

vloot aldaar af te wagtcn. fcn.

„ Woensdag , den f. dito , begeeft

zig de Ed. Heer Gouverneiu' , bene-

vens de ordinary Iceden, en verdere

corcors Hoofden , naar een opgefla-

ge Saboa aan de llrand llaande, al-

waar in de belegde vergaderinge zoo-
danige eürdicn zyn gedaan , ende zul-

ke vonniflcn gedccerneert , als by de
daar van gchoudcne roUe kan conile-

ren.

,, Voor het fcheiden der Vergade-
ring , ftaat het Subaltern hooft de-

zes Comtoirs , ter ordre van den Ed.
Heer Gouverneur , builen , terwyl
zyn Ed. de Inlandlche hoofden , zoo
van dit eiland , als 't eiland Amblauw,
afvraagt , of hun ook eenig onge-

bent gefelfchap , het middagmaal , en ,, noegen ontrent het comportem.enc

begaf zig tegens den avont weder aan • „ van hun Subaltern hooft toegebragc

boord van de corcoie van Titaway
, „

wanneer naar een ordinare zeinfchoot

de dreggen wederom geligt wierden,

fchcppende zoodanig den geheelen

nagt door, tot

„ Dingsdag den 4. dito , wanneer 's

morgens ecven naar den opgang van

de Son met de geheele vloot weder
voor de Pagger dcfenfic aanquamcn,
alwaar zyn Ed. weder met een Com-
pagnie gewapende inlanders aan itrand

wierd opgewagt , en door 't midden
der zelve, tot in 's Comp. wooning
geconduiieert , en vervolgens met
drie chaigies musqüetterye, ende ge-

woone kanon-i'chooten gefitlueert
,

hebbende geduurende deezc uittogt

de Eerw. Predicant , Abrahamus Pa-
rra/

,
geafllltecrt met den Jnlandfchen

Ouderling

,

van Hatala

Pieter Lopis , (^rangkaja

dens de kerk , en
fchoolvifite alhier afgedaan.

5, ündertuflchcnwas mede alhier we-
der in de vloot gearriveert , de cor-

cor van Tomilehoc , zyndc van hare

defcélen op Manipa weder behoorlyk

gereparcert , en nu in Ifaat om de Hon-
gi tc konnen volgen.

„ Tegens den avond gaat zyn Ed. zig

vermaaken met een kleine wandeling

naar de Ncgcryen, alhier beooltende

Pagger Detenfie gelegen , werdende
verfelt van een compagnie inlanders,!

die zyn Ed. met llaundc trommels, I

wiert, wanneer de zelve eenvoudig
verklaarden , dat zy volkomen mee
deszelfs gedrag vergenoegt waren, en
geen redenen van klagten hadden,

waar op gemelte Opperhooft weder
binnen geroepen zynde , mede be-

tuigt, dat de inlandlche hoofden, zig

in alles wel gedroegen , en hem gene
reden van misnoegen gaven, by wel-

ke goede harmonie , en eenigheid,

zyn Ed. de zelve wederzyden recom-
mandeerde, te continueeren.

„ Het avondmaal gehouden zynde,

neemt den Ed. Gouverneur van het

fubaltern hoofd en defl e Ifs huisvrouw,
zyn affcheit , begevende zig tulTchen

de gerangeerde gewapende eilanders,

naar de corcor van Titaway, van

waar ontrent agt uuren de gewoone
zeinlchoot werd gedaan , waar op de
vloot aan 't fcheppcn raakt , onder
een laluade van drie chargies musqüet-
terye , en 15 kanonlchoten , wer-
dende door de Boeronefe , en Am-
blauw fc Ncgcrys- hoofden , met een

opgemaakte Gilala , uitgeleide ge-

daan , tot in de bogt van Pcla , al-

waar de vloot wcüerom ten anker

komt,blyvende alhier de Maircnayers

uiirulfen, tot

„ Donderdag, den 6. dito , wanneer ^''^"'''•'^'

met het opgaan van de Son, het fu-p^j^J^JJ

baltern hooft van Boero , necvens de Boero

,

onder hem reibitcerendeOrangkaia's, n^Mi-

hun"'r^'-
35
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hun afTchcit van den Ed. Heer Gouver-

neur, hebbende genomen, om naar hun
woonplaatien te retourneeren,zo hiat

2yn Ed.de gewoone zcynfchoot doen,

waar op de vloot wederom aan 't

fcheppcn en zeilen geraakt, wenden-
de de fteevens naar het eiland Mani-

pa, alwaar met redelyke goede voort-

gang des naarmiddags ontrent een

uur. voorde velling Wantrouw ten

anker quamen. De Ed. Heer Gou-
neur, alhier aan land geflapt zynde,
werd door den Sergeant Comman-
dant

,
Jacobns Schravelaar , en de O-

rangkaja 's dezes eilands ,als mede die

van 't eiland Bonoa , verwelkomt,
zynde door twee Compagnien met
Ichilden , en zwaarden , gewapende
inlanders , tot aan 's Compag*. woo-
ning gcconduifeert , zoo mede met
elf kanonfchooten uit de reduit, ver-

feit van diie chargies Musquetterye,
van 't Guarnifoen begroet, gevende
zyn Ed. aanltonds naar zyn aankomft
ordres, om in alle onderhoorige Ne-
gryen te laten waarichouwen , dat

alle de gecne , die cenige queltien , of

verlchillen onder malkander hadden,

tegen s' anderendaags 's morgens , in

de vergadering , die als dan Hond ge-

houden te worden , zouden hebben
te verfchynen , ten einde defelve al-

daar zouden konnen beflill worden.

„ Wordende verders na gehouden
middagmaal , zyn Ed. alhier verlus-

tigt ; ZO met de exercitien der in de

wapenen zynde Compagnien inlan-

der , als met het gedans van eenige

jongelingen , en jonge dogters, van

dit eiland , ten dien einde voor het

huis van den Sergeant Commandant

,

vericheenen.

„ In den avondftont, wierd zyn Ed.
toegebragt een Mirtïve van den E.
Opperkoopman

,
Johannes Philippus

Sipnmn, en verdere leeden van den E.

Agtb. politiqucn Raad , aan zyn Ed.

geaddrefFeert , van dato 4. deefer

Maand , ten principalen gerigt , tot

het bekent maaken , dat haar E. het

fchryvens van zyn Ed. in dato 30.

Oftober , van Boero afgegaan , wel
was inhandigt, en dat zy daar uytdes-

zeU's behouden reis tot daar toe had-

den verllaan , zyn Ed. daar over felici-

teerende.

„ Verders advifeerden haar Ed. den
continueerenden welftand aan de
hoofdplaats op Amboina , en den
voortgang der onderhandfche werken,
mitsgaders dat , een Tsjampanvanden
Chinees Oeintjoko naarBanda ten han-

del ftaande te vertrekken , haar Ed.
van meening waaren, een pakket Pa-
pieren voor die Regeering , uit Tcr-
II. Deel.

D.Pa-

A. 2J
nate ontfangen , derwaarts te fchik-

ken, met een gelei-briefje, waarvan
het concept , deze Miflive was ver-

diende.

De Eerw. Predikant Abrahamus Pa-
rent , neevens den ouderling , Pieter ,£„( g

Lopis
, op heden alhier de kerk , en vertrek

fchool-vifite , naar behooren hebbende ™ ^o-

verrigt , vertrekt op heeden met de
"°**

Corcor , van Bonoa , na 't eiland

van dien naam , om dien dienft daar

mede te verrigten , om na gedaan
werk , met de defelve de Hongi-vloot
wederom te komen vinden , ter plaat-

ze daar hy de zelve zou konnen aan-

treffen.

„ De Ed. Heer Gouverneur verders

gelall hebbende , dat een briefje zou-
de werden vervaardigt, in antwoord
van de geene , die zyn Ed. deczen a-

vond van den E. Opperkoopman,
Joannes Pbilippus Sipman , en verdere

leeden van den E. Agtb. politiquen

Raad tot Amboina, was ter hand ge-
komen , neemt zyn Ed. zyn nagt-

rull in Compagnies wooning alhier,

tot

„ Vrydag, den 7.dito, wanneer met
den dag afgezonden werd , het fchry-

vens aan den E. Opperkoopman , Jo-
hanms Philippus Sipman , en verdere

leeden van den E. Agtb. politiquen

Raad , tot Amboina , 't geen op gis-

teren avond geordonneert was te ver-

vaardigen , zynde van dezen inhoud.

Aan den '^.Joannes Philippus Sipman^
Opperkoopman , en fecunde perfoon,

neevens de verdere leeden van den Ed.
Agtb. Politiqucn Raad.

E. Ernjlfejlê^ Wtlwyfe., f^oorjtenige ^ en

zeer Difcrete :

„ Sedert myn laatfle afgegane fchry- ^^f.
vens van den 50. der voorleden woord

maand Oftober , alle nodige afïairen opeen

op Boero verriet hebbende , zyn wy ,^„
•ix °j j r> -r»

vandqn
op gilteren avond van de Pagger De- Heer
fenfic vertrokken , en op heeden de- Sipman.

zen naar de middag alhier op Manipa
gearriveert , alwaar tcgens den avond

ontfangen hebben, U. £. aangenaamc

fchryvens van cergiileren , dato, ver-

feld van de concept Miffive, die met
de chialoup van den Chinees Oeint-

sjoko , naar Banda Haat verzonden te

werden , dewelke naar refumptie vol-

komen met myn intentie overeenko-

mende is; boven dien niets verders op
UE. E. Miflive te refcribeeren vallen-

de , zal ik niets daar op zeggen , maar

na myn retour, 't geen binnen korte

dagen weezen zal , UE. E. van alles

nader opening doen, waar mede naar

UE. E. met Comp'. dierbaren omme-
D „ flag
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flag in de veilige hoede Godcs bevo-

len te hebben, zal ik blyven, (onder-

llont) UE. E. genegen Vrient (was

gcceckcnt , Jdriaan van der Stel, (in

margine) Manipa , Wantrouw , den

p. November, Ao. 171 o.

„ Des morgens , de klok agt uuren

,

begeert zig de Ed. Heer Gouverneur,

bencevens de ordinaiis Leden, en de

verdere Corcors-hoofden , n;ur de or-

dinaire vergaderplaats alhier , om de

belegde landvergadcring te houden,

alwaar zodanige queflieufe zaaken be-

pleit ende afgedaan zyn , als de Rol,

daar van gehouden , aanwylt.

„ IVgens den avond , de Ed. Heer

Gouverneur , al het nood
i
ge alhier

verrigt hebbende , zo neemt zyn Ed.

aflcheit van den Sergeant Comman-
mandant , en de Orangkaja 's dezes

Dilh-icts , na dat zyn Ed. op veel

fmeekingen en gedaane inllantien den

geweefen Pati van Liliboy , David
PFaes^ nu over de vier jaren op dit ei-

land gebannen geweell , van den ove-

rigen tyd zyns banniflements gratieu-

felyk liad gelargeert , en tocgeltaan,

weder in ftilte in zyn Negrye te woo-
nen , begevende zig zyn Ed. alzo tus-

fchen de in de wapenen ftaande twee

Compagnien inlanders , naar boord van

de Corcor van Titaway , terwyl zyn

Ed. met drie chargies Musquetterye

,

en elf kanonlchoten ,
gefalueert , en

behoude reife nagewenil werd , la-

tende zyn Ed. daar op aanilonds de

gewoone zeinfchoot doen tot het an-

ker ligten, waarop de vloot aan 't

fchcppen raakt tot de eilandjes , voor

Manipa gelegen, alwaar de vloot we-
derom ten anker komt , en de gehee-

le nagt verblyft , tot

„ Saturdag den 8. dito , Wanneer
van hier weder met Zons ondergang

vertrokken , fchcppende alzo den

geheelen dag door , onder faveur

van een moy koeltje , tot dat tegens

den avond ontrent vyf uuren in de

Leibay ten anker quamen , alwaar

ontrent een uur of drie wierdt ver-

toeft , tot dat 's avonts ten agt uu-

ren de dreggen weder geligt wierden,

fcheppende alzo Larike voor by , al-

waar by zyn Ed. aan boord quam , t'on-

derrteld-hoofd Fredrik Twyjfel , om
zyn Ed. over zyn volbragte Reife tot

dus verre te complimenteeren , naar

verrigting van 't welke , den zelven

weder van boord wicrt gedimitteert,

fcheppende de vloot vervolgens voort,

„ die , een fwaare tegcnftroom op den

„ hoek van Alang ontmoetende , de zel-

5, ve in 't paflêren van dien wel over de

„ drie uuren deed fukkelen , tot dat

„ egter

V I N G E TAN
„ Sondag den 9. Oótobcr , met den

dag voor de Negrye Hatoe geankcrt

wiert , van waar zyn Ed. aanftonds

met de grootc Orcmbay , naar Am-
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weer aan

t Kaftecl.
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bon vertrekt , alwaar ontrent

uuren aan 't Kafteel Victoria komt te

arriveren, werdcnde zyn Ed. metdrie

charges der Militaii en , ende daar op
gevolgde i p kanonlchootcn , gefelici-

teert en verwelkomt , blyvcnde de

Corcorren op Hatoe leggen , om eeni-

ge boomen ter reparatie van het Zee-

hoofd , voor 't Kafteel Viftoria te

kappen , en quamen de MelF^ die de

Hongi hadden by gewoont , 's naar-

middags hier ook te arriveeren , waar
mede die togt dcefen J;iare zynde ge-

eindigt} zo wert de Almogende Hart-

grondig gedankt , en gelooft , dat hy
welgemelte zyn Ed., en by zyn Ed.
geweeft zynde Gezelfchap , tot dus

verre voor alle rampen en ongeluk-

ken, genadiglyk heeft geheven te be-

waren, Amen.
Hier nevens, voegen wy nog een

„ Berigt van Hans Coenraad Keiler .^

Corporaal Lambcrt Vos^ nog eenCor-
poraal , en ö Man , na 't Meir van
Boei-o vetrokken. Den 2.<i^ Novemb.
is hy met z Corporaals , en 6 Man van
ftrand vertrokken, bevont, na dat hy
dieneerftenberg,tot aan welke deGou-
verneurgekomen was,paireerde,de ver-

dere weg nog ongelyk moeielyker was,

zodanig dat zy menigmaal met han-
den en voeten 'er op klouteren moe-
flen , vooral by zekere zeer hooge
rots, daar onmogelyk niet meer dan
een man te gelyk gaan, en maar met
eenige laft aan een ftok , en onmoge-
lyk twee gelyk, die iets droegen, 'er

over konden. Daar gekomen zyn-
de , zeiden de inlanders , dat , zo zy
'er kans toe zagen, dien berg over te

geraken , dat 2, dagen uithaalen zou:
ly probeerden 't .y en volvoerden het.

Bericht

van Kei-

ler 's ver-

dre op-

tocht

na 't Bin-

nen-

Meir.

I 'de dag aanen quamen dus na de 4;°

Meir , op den ó'*'-" Novemb. 17 10.

als zy op plaatfen quamen , daar geen
water was , kapten de fw-irten maar
een bamboes , die 'er by menigte zyn,
en was daar uitneement fchoon water
in ,

gelyk de inlanders ook by na niet

andei-s drinken. Zagen geen Padi-
vclden ; vonden geen Moerallen nog
fulke dik bewaflche boomen , als in

de togt van van Leypftg , voorko-
men i dog alleen eene van deefc een

duim dik bewallc boomen ; waar van
men moet confidcreren , dat het in

de tyd van van Leypftg , de Regentyd,
en nu de drooge Moefon was , 't geen
veel verfchilt. Hadden 's fnagts on-

der weg zulke ongemeene koude, dat

zy van vooren fchier , van de vuuren

„ die
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die zy ftookten , brandden, en van ag-

teren van de koude verftyfden. Von-
den 't rcraarcabelfte onder weg, twee
bergjes, rontom met mofch digt be-

waflchen , de gedaante van Altaren

hebbende , en van binnen vol water

,

dat het mofch deed groejen, en een

aangenaam gefigt gaf. Ook fagenze

een curieufe foort van vogels , van

groote als een kanarivogel , byfonder

moy fingende , en van gedaante

fchoon , goudgerl van lyf, rood van
hals , met een witte kring 'er om , en
fwart van kop. Vonden onder weg
hier en daar, en ontrent 't Meir,hui-
fenj dog maar twee of drie by een.

't Dorp by't Mcir,is genaamd, Wa-
kaholo.

„ 't Meir is ontrent 31 myl wyt , o-

veral ront , uitgenomen by 't huis van
den Orangkaja van Wakaholo, daar

't met een kreek wat inloopt ; is op
zyn dieplle i f a lö vadem. Hy voer

'er met een baictrog in } maar moeft
wegens de wint daar na te rug , alzo

'er fwaare golven in begonnen te gaan.

Men vint 'er niet in als aaien , van
de dikte van een mansdye. Het Meir
legt op 't hoogde byna van 't geberg-

te j dog egtcr in een Valey , ontfangt

't water van hooger gebergte , en

loopt de rivier Reyfale daar fterkerin,

dan de uitwatering des zelfs, weer in

de rivier Waynipel is. Hy zogthoo-

55

55

55

55

55

«5

55

55

55

55

55

35
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ger op die rivier te gaan, te meer.

55

over Ca-,
'

jeli 's

' Bogt.

alzo de Orangkaja van die rivier, by
hem afgekomen wasj dog de inlan-

ders raaden hem dit niet alleen af, onder

voorgeven dat hem iets quaats over-

komen mogt ; maar wilden hem ook
den weg niet wyfen. Die Alfoeree-

fen zagen 'er handelbaar uit , en waren
gefpraakfaam ; leven van enkele oebi 's,

aal en pifang , zagen 'er anders geen
vrugten , nog vrugtboomen, ook geen
vee , nog hoenders , hebbende alleen

twee varkens van hen gekogt > dog
wilden die wegwylers met hen daar

af niet eeten , zeggende , 't was

,

^j onredelyk dat zy zouden eeten van 't
|

^ i.7

gene daar zy geld , of de waarde,
voor genoten hadden. Dies gingen zy, Terugga

den 7^*= alles befigtigt hebbende, den Tocht,

„ S'^'^ weer na beneden , quamen den 1 1
^'^

„ aan ftrand, den iz"*^ aan de Pagger,

„ daar ze nog i a 2 dagen bleven , en

„ den iS.aan't Kaftcel. Nagelen zvn'er »?"?
• j T-.V .

" •' Nagelen
„ met gevonden. Daar boven moet e- hier ont-

„ venwei iets fchuilen , dat de inlander dekt.

„ niet bekent wil hebben.

In de bogt van Cajeli , daar veel Nadere
fchepen zouden konnen leggen , moet byzon-

men wel ter helf^ zyn , eer men in 't de^cden

midden zou mogen zeilen , alzo 'er be- ?]j"

zuiden een groot rif is. 't Geen men dan Boet

eerft pafleert.

De middelde der drie Alfoereefche

Negeryen, tudchen Foedc Flehit, en 't

Meir gelegen, heet Fnabo, en legt na
giffing

3 j a 4 mylen, van drand, en de
^de l\egry , aan 't Meir zelfs gelegen,
hiet Way Kole, of Wakkaholo, wel-
kers volkeren met die middelde Alfoe-

reefen handelen j en nog hooger boven
't Meir, zyn weer andere Altoereefcn

>

die tot het zelve afkomen.

Dat hier al mede, gelyk heel Ambon Nagelen

door , Nagelen geteelt zyn , zullen wy el- weleer

ders aanhaalen , daar wy in 't byfonder
'^'^'^"

van alles, dat <^r toe betrekking heeft,

handelen zullen.

Hoe defe Boeronefen wel eer onder-
danen van den Koning van Ternate , bv ^°^

'

^"

j . j ° t-- 1 I r-
'^ wanneer,

de verovering van den Kimelaha Sama- deBoe-
rau , onder Bajang Ullah

,
geworden , en roneefen

onder den grooten Stadhouder Roebo-'^^^^^'^

hongt en andere
,
gebleven zyn , tot zy v^n xer-

door de dienaaren van de E. Maatfchap- nate ge-

py , helpende den Koning Mandarsjab ,
raakt

tegen zync wederfpannige onderdanen ,
^y"'

(waar onder ook zy waren) door't zwaard
des oorlogs gctemt , en onder haare macht
gebragt zyn , kan men omdandig in 'c

verhaal der Ternataanfche , of Molukfc
Saaken , onder 't jaar löff, en daar

ontrent zien > waar mede wy van dit

Eiland Boero affcheiden , om verder

tot het befchryven van het eiland Am-
blauw over te gaan.

D z DER,
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DERDE HOOFDSTUK.
Hr/ Eiknt y//«W.i//w , én deszelfs laart. De dorpen Seylaffi, EyliirCj Shvar,

Namma, Hatuboro. De hoek Hoewen, en Elreboe, o/Salatti, Limoyj

Kowan , Loffafili , Madlwoy , en Boetoet. De dorpen Namkatti , Boy , Beloe-

ti , Monelani , en Silchoe. Dog welke daar van mg maar bekent zyn. Manfchap

en Dati's. JVat h-xnó. dit zy. En V verdere aanrnerkensiveerdig , een arm eiland.

Ferfcbeide rivieren. Het eiland Manipa^ deszelfs groote. En vérheit der naburige

eilanden. Dorpen hier op. Toeban , en deszelfs Gehugtcn. Duiven-eiland. De
hoek Oewane. Het pand .yamabo, en 't dorp Sela. Dorp Tomilehoe, en des-

zelfs buurten. Sengadji Cowalii befcbreven. Onze Vefting afgelopen. De
Vefting Wantrouw hier gelegt. Afteckcning der zelve , met de dorpen 'er

ontrent. V Oppcrhooft hier. fierder bericht van V geen hier te zien is in Tomile-

hoe. Dorp Tomoewara , in vier gehugten verdeelt , Colaure Sengadji , over de

eerfte buurt. V Miskitcn eiland, 't Dorp Tabaula. NoefTa Afla. De dorpen Maflavoy , en

Noeroeilla. De vlugt-berg Sameana. Het Dorp Loehoe. Ajer Sompah , of V Eed-

water, en plegtelykheit daar ontrent. Straf der Meyneedigen. V Batatas- eiland.

Manipa door S;rtnarau voor 11 zxrvxtt verovert en bejliert, door Hhamza vjeer vry ver-

klaart. En onder een Sengadji gejlelt, vjelke giinft zy luel verdient badden. Ver-

fcheide zaken , hen betrekkende. Staat van dit cAmz. Mixn^chi'^ hier in oude tyden. Te-
kening ^^'7« V eiland Manipa, en van tipee Mxm^ceitn. i/c^ eiland Kelang. Straat

Sole , en V Verkens-eiland. Het Naflaufche Gat. Het dorp Hatapoeteh. Het
Binnen-Water Ala. Het dorp Salatti ., e« vlugt-berg. Op tvelke de Heer Demmer
en andere gevjeeji zyn. Rivier alhier. De hoek Talolo, '/ dorp Tono, tiog een

onbekent dorpje. V dorp Henneloa, hoek en V dorp Koli, en 't dorp Kelang. Ook
Henncloewa, Hcnneheloe ^ en Tahoeloeboe. Hoek Sanianc. Manfchap van
Kelang. Gcwafch, wM^tnenfchoonhont. Vaartuigen, voor Tol aan Ternatc

gegeven, FeelYl^xcs^ Verkens-eiland, f« "wW/ verkensVr o/>. Plaat/mg dezer In-

gezetenen op Manipa. Het eiland Bonoa. Noeflïi Boan. V Strand Ammilatoe^

en Binnen-water. De dorpen Toehoefoe, Boway en Tean. HatocUUi, Hoeloe

en Sea. Senay en een Binnen-water. Hatapoeteh en Tean. De Kapitein Radja,'

Tahalile, en zyn voorrecht. Eenige nu onbekende dorpen. Manfchap op dit eiland.

Schatting der Bonöers aan die van Tcrnate gegeven , wat hier viel. Die van Bonoa
groote 2.cQ-\itden, en voel eer Zee-Rovers. Waarom zy op Manipa geplaatji zyn.

Manfchap van Aflahoedi. Dat '/ eiland Bonoa in twee deelen beflaat^ onlangs

ontdekt. Het eiland Ceram^^ in groot en klecn Ceram verdeelt. Van kleen Ceram
en deszelfs vuenderlyke naam , rede daar van. Ceram 's groote. JVaarom wy ons in

V hefchryven van Ceram na de groote kaart van Amhoina richten. Hoewamohels
pootte. Hoek ^w« Sihel. Dorp van dien naam. Droge Ryft-hoek^f/;^(ïw/,- zf//-

%aam verhaal wegens dekomng van Sihel. Moeloet, Hennetawali, en Hatoeaha.

Hoewamohels Manfchap^ Batoe Loebang. Breedte van Hocwamohel hier. Eflan

e« Ammaholos, ingezetenen wel eer 'Drxxdi-tréky.tYS. Way Latoe. De jleen Ila-

toefoewa. Oud Leflldi hier. Cambello en Afbeelding, als ook der Vefting. Ver-
mogen van dit dorp in oude tyden. Strand Sebekiri. Naam en Bouheer dezer Ve-
fting. Platte gront van Cambello 's Vefting. Kipati Tehelia , Hoofd van Cam-
bello, en Manfchap, zeer volkryk van vreemdelingen. En beroemt wegens V eerji

overbrengen der Nagelen hier uit Ternate. En de blyken hy de komji der Nederlan-
ders nog vertoond., planken wooning der onze onder den Landvoogt Houtman. Eri
in Leliato's tyd ingetrokken. IVaaroyn de Vefting Hardenbcrg hier gelegt is. En
luaarom zy ons van ouds her al hateden. Erang, Noehatoe, en Maffili onder hm,
Mafllli da Moeder-gront der Ambonfche Nagelboomen.

Het Eiland AMÖLAUW.

HEt tweede eiland , onder de Land-
voogdy van Amboina behorende,

is Amblauw , van den inlander

Het ei-

landAm
blauw en

deszelfs

kaart, ook wel Belauw genaamt. De nette

kaart van 't zelve vertonen wy te gelyk

in de kaart van 't eiland Bocro.

Het legt tegen o\'er Boero 's ooftc-

lykcn hoek , over 't dorp Ilat , en
met zyn Weft-hoek ontrent af en aan

Way Pekae , ruim twee groote mylcn
van Boero.

Het vertoont zig byna net op de vier

windenjdog een weinig gedraait in'tZuid-

Weften, en in 't Noord-üoftcn. Het
is by na ovaal of ei-ront van gedaante y

en
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en ontrent anderhalf myl Z. W. en

N. O. lang, en een myl Ooll en Weft
breedt ; dog het beltek van het kaartje

alhier is ontrent eens zoo groot in 't ge-

heel, als 't in der daad is, genomen.

O I N Ai i-0

latti op den hoek in het Ziiid-Weften

,

en Limoy welke drie laatile ook on- Pan-
der hunne Orangkaja 's Honden. Al ichap en

welke volkeren te zamen i8if zielen
, P^":'

'^

41P weerbare mannen en 183 Dati's j^"''^"''
'

fa.3

hre.

Dcdor- Het was in oude tyden zeer volkryk, ' uitmaakten

ifl"

£^>lzo men 'er i f dorpen had , alwaar zig
j

In oude tyden plagten zy onder die Wat lant

ue/ ^'in 't Zuiden het dorp Seylani, óp het
j

vanRoemahlteopBoerote(laan,dogin't dit zy.

ftrand Way Loewa , op deed, nevens ! jaar 1638. heeft Koning/^/A-z^^z^ hun voor
het dorp Eilare, welke beide wel eer jvrye volkeren verklaart,en hen een byzon-
onder een Sengadji, of Hertog ftonden,

j

deren Sef/gadjigegeven. Het is een berg-
die toen ook de voornaamfle derOrang- 1 agtig Land, van 't welk niet veel te zeg-
kaja's op dit eiland _was. Dit Seylalli gen valt , dan dat het een van de flechite

in Amboina is.

Wat fpel men met dit kleén eiland,

en deszelfs volkeren van tyd tot tyd in

de Ambonfche oorlogen gehad heeft,

zullen wy daar , of onder de zaaken der
Moluccos konnen zien.

Men heeft verfcheide Vèftingenj ne-En'tver-
vens behoorlyk Guarniloen , op verfchei- dereaan-

de tyden daar gehad, om dcniluik-han-"^^'''^^ns~

del, en andere liftige aanflagen van den^^^^^^*

ftaat nu onder een Orangkaja regeren

de over 490 zielen, waar onder zig izo

weerbare mannen , en 44 Dati 's bevin-

den.

Eylare's Órangkajjt gebied over 410
zielen , hebbende 9 S weerbiu'e mantien

,

en 36 Dati's onder zig.

Siwar , Na de Zuid-Well hoek lagen de dor-
Namraa.pen Siwari Nanima en Hataboro , op
en Hata-*^ ~ .. ^ 't

"een fraallen klippigen hoek, die van ver-

te een byzonder eiland gelykt. De on-

ze noemen het de Munniks-kap ; dog
by de inlanders draagt het den naam van
Hoewen } ook lag daar Breboe, of Ei-

reboe, 't geen te zamen onderden naam
Hoewen y^^ Salatti nu bekent is , ftaande onder
en Eire-

boe, of
Salatti;

boro.

hoek

Limoyi
Kowan,
Loffafili,

een Orangkaja, die 't bewint heeft over

208 zielen , onder welke 47 weerbare
mannen en zo Dati 's zyn.

Aan de Ooll-zyde lagen Limoy, en

voorts benoorden om Kowan , Loffiifi-

MalTa- ü ? MaiTixvoy en Boetoet , alle te zamen
voy, en in die oude tyden (gelyk meell al de
Boetoet. Amboineelên) in 't gebergte wonende;

dog egter toen, al mede van 't gcfchil

der Oeli Siva 's en Oeli Lima 's weten-

de, alzo zy Oeli Siva 's waren. Van de-

ze ftaac Limoy onder een Orangkaja^

die 284 zielen, 6ï weerbare mannen,
en 33 Dati's, onder zig heeft.

JVlaflavoy had een Orangkaja, die 't

gebied voerde over 133 zielen, waar
onder men 44 weerbare mannen ^ en jz

Dati's vint.

De dor- De dorpen Namkatti, Boy, Belocti

P?*^ . Monefani,enSilehoe, dieOelilima'swa-

ti, Boy', '"^"s deden zig in 't Noord-weften op;

Beloeti, deze zyn naderhant in verrriogen zo-
Moneia- danig vermindert , dat die vyf maar

ïchoe
een dorp uitmaakten. Ookis'tlaatftevan

die vyf geheel uitgeftoiTen.

Dog Ja de verandering is metter tyd hier

welke zoo groot gevallen , dat men daar in
daar van '^ geheele eiland maar negen dorpen

maar be- '^el'le ï te weten Seilafli , en Èylare,

kcntzyn.die onder den Sengadji van Way Oela
ftonden, Maflalvoy en Boetoet , onder

den Pati van Mallïivoy , de vyf Oeli-

linljtfe dorpen, met den naam van Lis-

fdel bekent , en welkers Orangkaja 't

bewind had over 190 zielen, 49 weer-

bai'C mannen, en x8 Dati 's > llara, ba-

inlander, te ontdekken, en voor te ko-
men, waar van wy onder die zaken me-
de fpreken, behalven dat wy daar te ge-
lyk toonen zullen, hoe de Amblauwers
meer dan eens onze Veftiiigen hier af-

gelopen j en ons volk vermoort hebben.
Naderhant is hier maar een wacht , van
een Korporaal met een rhan ? of 4 ge-
weeft , die dan eens weer in getrok-
ken, en dan eens weer uit gezet is j gelyk
haar Edelhedcn dit in 't jaar 1 680. ordon-
neerden, en nu nog in praftyk is.

Wy zullen ook op zyn plaats zienj

dat hier al mede nagelen geweeft , en
wanneer die uitgeroeit zyn.

Het Land is arm in zig zelven
,
geeft Een ami

niet veel Sagoe, dat het brooc van den eiland.

inlander, en zyn befte voedzel is, wes-
halven zy hun meefte behoefte van Boe-
ro, en wel van Way Samma, of Roe-
mah Ite, halen moeten.

Men heeft 'er egter veel Rivieren ^ hoe- yg^

_

wel alle klein j ten Ooften heeft men 'er fcheide

vyf, Way Ela, Way Lstpia, Way So- ^^ivicreni

noe , Way Selaria of Selaflia en Way
Sale genaamt , en aan de Weft-zyde^
Way Boy, Way Loene , Way Loe-
wa , Way Nitoe , Way Silehoe en Way
Boate. Waarfchynelyk zyn 'er meer ,•

dog hare naamen zyn myonbekent. Ook
is 'er rontom 't eilant een ftcenagtig

zoomken.

Het Eyland MANIPA.

Het derde eiland tot Amboina 's Het ei-

by landLandvoogdy behorende, is Manipa,
^

de Amboinefen van ouds Herrea ,
^^*"'P»'

van de Boeroneien Bafia, dog van ande-

ren ook wel Condea genoemt.

Het is meer dan de helft langer, als 't Dcaelf*

eiland Amblauw , alzo het drie quartS^o'"^*

D 5
inyl's
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myl's Ooft en Weft meer, of drie en

drie quart myl halen kan > dog 't is net

de helft breedcr,en ftrekt zig Zuiden en

Noorden ontrent anderhalf myl uit.

Verheit y.^^^ kleen Ceram , of Hoewamohel

,

mburigc word het gcgiftvyf mylen ten Wcften,
eilanden, en beooften Boero ook vyf mylen , doch

van 'teiland Kelang Noord aan, maar twee

fchaarsaf te leggen.

De voorname dorpen op dit eiland

waren van ouds her deze vyf, Toeban,

Dorpen
hier op.

Tomilchoe , Tomoewara , Tebalat en

Loehoe.

Toeban
Toeban legt in het Zuiden , in een

en des- klcene bogt , dragende waarfchynelyk

zelfegc- den naam na iemant der Amboineefen,
hugten. die in het Ryk van Toeban, op Java ge-

weeft, of wel van een Javaan ofToeba-

nees , die daar aan , of hier woonagtig
geweeft is, en mogelyk wel van dien

Pati Toeban , die met den Ternataanfchcn

koning Zeinulabeden van Java gekomen

,

daar kan aangcgiert hebben. Dit dorp be-

ilaat uit twee Gehugten, of Buurten.

Het cerfte Lifla-mahoe,wiens Orangkaja,

Lifta-bcfi genaamt, in 't jaar 1619. door

den Prins of Kaytsjili Aali tot Sengadji

of Hertog verheven , en de eerfte in rang

zedert geweeft is.

Het tweede Gehugt Soelleloe, is wel
eer beftiert door een Orangkaja IVelle-

boeiva ^iS.2X\^ Kaymansklover, genaamt,

vermits hy eens een Kayman midden
door geklooft had

.

Dit dorp was eertytsvolkryk,konnende
met 't dorpje Loehoein 't jaar i óf/, nog
wel 7^0 weerbare mannen opbrengenjdog
is zedert zeer vermindert door den oor-

log. Waarom het in de later jaren niet

boven de foo zielen , i (5o weerbai'e man-
nen en 80 Dati 's uitleveren kon.

Wat bezyden Toeban , heeft men een

fwaren berg Heli-befar, dat is den gro-

ten berg
, genaamt , waar op zig die van

Toeban in den oorlog verlterkten , gc-

lyk ook op den berg Sifia onder Tomilc-
hoe gelegen.

p^iyg^. Een halve myl buiten de wal , ziet

eiland, men recht voor Toeban 's

nog een ander ftrand , Samabo genaamt. Het

Ook plagt wel eer op dat fnial ftuk I ands fl"ndSa-

een kleen dorpje Sela te leggen , waar van
-^
^'

de ingezetenen mee ft uiigeftorven zyn. Sela.

Het tweede dorp van aanzien is To- Het
milehoe. Dit legt wel een myl Wefte- dorpTo-

lyker, dan Toeban, by na op 't midden "^'1?'^°^

van de Zuidzydc , en plagt zig aan
j^^jfj

wcerzyden der Vefting uit te brcyden. buurtca.

Het is ook in twee buurten verdeelt , de

cene Tomilchoe, en de andre Foat ge-

naamt. Het was wel 670 zielen fterk,

leverde ifo weerbare mannen, en 95
Dati's uit, dog zy zyn mede door de

Ambonfche oorlogen zeer gcfmolten.

Zy hadden mede een fwaren vlugtberg

in hun dorp, waarop Kimelaha Madjiret

in 't jaar löfi zyne hooftvaftigheid

maakte, die door den wakkeren Heer
de Vlaming in 't jaar i6fi. (gelyk wy
zien zullen,) verovert wierd.

In dit dorp is beroemt geweeft Sen-

gadji Cowafa
zugtig man,

een byzonder Regeer- Sengadji

van zekeren Orang Toe- F*}^^^*

ha of oudfte , in dit dorp Hellecottat ^^.^

of Iholeoca genaamt
,

gefproten , die

veel wonderlyke fprongen gemaakt , en
over al blyken van zyne groote ftaat-

zugt gegeven heeft , alzo hy ook een
van de voornaam fte aanzettei-s van het
afloopen onzer Vefting, en 't vermoor-
den van ons volk geweeft is.

Hy wirt komngHhamza in 't jaar 165?.
wonderlyk te believen, en 't eindelyk zoo
verre te brengen, dat hy hem , niet te-

genftaande zyn handen met het bloed
van eenen Mauzea, zynen bloedverwant,

befmet waren, egtcr Sengadji maakte,
verheffende ook den regten Orangkaja
van Welleboelans geflagt tot die zelve

weerdigheit , om tuflchen deze twee
geen fcheele oogen te geven.

Die Vorft gaf aan het geflagt vanC«^•

wafa ook den tytel van Xallehocwa , dog
aan hem voor zynperfoon maar, zonder
verder gevolg, den eertitel van Sengadji,

die hy zoo verre trok, dat hy zig boven
den regten Orangkaja, eindelyk volfla-

men recht voor Toeban 's bogtje een 'gen opperbeftierder maakte, trekkende
klccn vlak eilandje in zee leggen, het lal het gezag aan zich.

Duiven-eiland genaamt, alzo 'er zig veel Hoe de Reduit hier door den Land-
van die vogels op houden. Het is rond- voogt Demmer gelegt, nevens een On- Ome
om met een groot rif, uitgenomen aan

|

derkoopman daar op, om de Nagelen, die ^'c^^'ng

daarmede overvloedig vielen,in te wegen, ^pV
in 't jaar i6f i. afgeloopen, en ons volk pen.

vermoort is, zullen wy in 't verhaal van
de zaaken van Amboina wydluftig zien.

Naderhantis 'er het houte Wambais,
Wantrouw , wat meer na 't Noorden ge- De ve^

legt,cn in 't jaar löf/.is de Reduit met de- fting

zelve naam vanWantrou weder opgebout, ^^^""

en met een Fauflè-bray , of onderwal om- hiel^I^
ringt > waar van men de aftekening hier legt.

onder N°. V. ziet.

Zy is nu mee een Sergiant , die zo Afteke-,

zoldaten

de Noord-zyde, omzet, daar men een
fraai laag of breed ftrand , en een inham
vol Mangi-Mangi-boomen heeft.

Anderhalf myl Ooftelykcr, dan Toe-
ban , legt een fmalle ftrook lands , me-

^ de met een groot rif bezet, uitgenomen
benoorden, daar het ook een laag ftrand,

cn een inham met Mangi-Mangi-boo-

De hoek
^^^ ^^cït , aan deszelfs einde met een

Oewanc. ^'-^'^''P^" hoek , Oewane genaamt, uit-

lopende, die recht over Cambello legt

;

dog wat meer na 't Moorden hecfc men



A M B o I N A.
Hing lier

y.clve

met de

dorpen

'er om-
trcat.

't Op-
perhooft

)i:er.

F.n't ver-

dere

dat 'er

te zien is

inTo-
milehoe.

3t
zoldaten onder zig heeft, en daar hooft fig,fchynende bylaag water aan 't»root
is, voorzien, en van alles niet minder dan eiland valt te zyn ; do<y met hooe
Boero, 't gene tot verdediging dienen

^

water heeft men 'er een kiftulTchen bei-
kan j dog dat Comptoir brengt voor het den , daar men met een kleen vaartuig
Opperhooft zo veel niet opj als Boero, doorvaaren kan. Ook legt 'er dicht
behalvcn dat het Opperhooft van Boero aan nog een ander kleen eilandje Noes- ^'iP^^

zulk een Sergeant nog onder zig heeft.
\
fa Afla. Beide deze Eilandjes'hebben

^^

De ophaal-brug by de iteene Veiling,
|

kleene rifjes. ]n oude tyden was hier "tDorp
de menigte van lootten, en Gabbe-Gab- ontrent ook 't dorp, en ilrand Ta- Tabaula'.

bc huizen , de Mopriche Tempel aan baula.

de eene, en d'andre zyJe zich vertonen-
|

En in 't Noorden had men toen een De dor-
de, mitsgaders de lommer van vedchei-

i
Oeli , of gelpanfchap, van vier dorpen pen,

de zeer fraaje boomen hier en daar ge-
i

Masfavoy , Noeroelilla , Haloev^a en
''^^'^'

plant, geven van buiteneen zeer fraai 1 Waflaha genaamt , van welke zedert
gezicht aan den befehouwer. Rond-

1

lange tyden de twee eerrte nog maar ia
om de zelve leggen nu de dorpen Tomi- weezen geweefl: zyn , die 400 zielen
lehoe, waar overnu een Chriüen-Orang- 119 weerbare mannen , en jf Dati's
kaja hooft is, Toeban en Tomoewara, uitmaakten.

waar over nog Sengadji 's gebieden,! Het eerfte is een van de Sagoe-rykfte
Maflavoy en Noerelilli , waar by ook

;
dorpen van dit eiland, waar op de inge- vlugl-

de dorpen van d'eilanden Kelang enBo- zetenen vry trots zyn,gelyk zyvan oudsberg,
noa, als mede die van Aflahoedi,geplaatft her ook op hunnen vluc^t-bergSameana S^'"'^^*

zyn , in een ordre , die wy na 't befchry-
,
die zy in 'tJaar i öf i . mede zeer verfterkt

ven van Bonoa hier by zullen voegen.
!
hadden, en ons veel volk gekoft heeft

Van voor dit dorp Tomilehoe, tot plagten te zyn.

Maffa-

voy, en

na.

aan

nf,

pen
kcr

aan

het Duiven-eiland

oorzaak is

is een groot

dat de fche-

Aan deeze zelve Noord-zyde des ei- Hetdorp
lands

,
in een kleen bogtje

, plagt het Loeho™
dorpje Loehoe te leggen > dog het is

door den oorlog in manfchap zodanig
vermindert , dat het eindelyk met Toe-
ban tot een dorp gemaakt is.

Wat weitelyker
, dan daar Loehoe Ajer

'

plagt te leggen , is dicht by des zelfs Sompah,

Hetdorp
Tomoe-
wara in

vier Ge-
hugten

verdeelt.

Calaure

Sengadji

over de

cerlle

buurt.

t geen
wel een myl van de wal ten an-

moeten komen. Wat Weftelykcr

,
heeft men ook een fteenagtigen

hoek, Siël, of Noeroe genaamt (hoe-

wel men mcefl rondom Manipa een rif

heeft) vlak voor welke in zee een ftey-
_ _ _

Ie klip, Pocloe Sowanggi, of het To-
1
Ilrand een kleen waterken of fpruitie

°^ '^

ver-eiland , ook wel Poeloe Sjethan, 't
1
by den inlander Ajer Sompah , dat is 't

^^^'

Duivels eiland, in 't Maleits , enbyden
inlander Noefla Nitoe , dat met het

laatlle van een en de zelve betekenis is, in

't Amboineefch genaamt, zich op doet.

Het derde dorp Tomoewaroe , of To-
moewara, ziet men in het Wellen van
't eiland leggen aan een zeer fraai (Irand.

Het was eertyts in vier Gehugten of

wa-
en

't Miski-

ten

eüand.

buurten verdeelt , volgens de oudfte

Amboniche regerings-wyfe , Sopoloe-

wa,Tapoeloewa, Rencl Hocala,en Se-

hitiover welke eerlle buurt een Orang-
kaja plag te gebieden, die in 't jaar 1638.

door den Ternataanfchen koning Hham-
~», Sengadji gemaakt is i welke weer-

digheit Sengadji Coiuafa, die tog woe-
len moed, v/as 't niet voor zich zelven,

ten minilen dan vooreen ander, ook op
Calaure den navolger van Sengadji Oelim

Beft^ dog op een onwettige wyze heeft

weten over te brengen.

Dit dorp is 418 zielen fterk, en geeft

100 weerbare mannen, en 85 Dati's.

In 't Noord-Wellen ontrent dien hoek
legt een kleen laag eilandje , van we-
gende menigte muggen, het Miskiten-

of Muggen-eilant , by den inlander

Noefla Wena, en ook wel Noefla Ni-
toe , ofhet Duivels-eiland, genaamt. Het

Eed-water, genaamt, om dat zy gewoon de 'plegt-

waren hunne plegtelykfl:c eeden by 'tlykheid

zelve te doen. Men ziet daar gras nog daaron-

loof ontrent
, dan 't geen zeer dor is,'^^^"^''

hoedanig zig ook al de bladeren der
boomen , daar over hangende , vertoo-
nen. Het was ook een byzonder voor-
recht, maar aan een perfoon in 't dorp
eigen, om dit eed-w^ter uit dat riviert-

je te Icheppen , en in een bamboes , of
riet , ter plaatfe , daar men 'er by fwee-
renzou, te brengen.

Die valfch fwoer
, wiert zichtbaar n.ftnff^

gellraft , en ten eerften of Melaatfch , der

of vol boofe fweeren en puiften
, gelyk Meynee-

zy zeiden menigmaal die fl;raffe gezien, '^'S^"-

en beleeft te hebben , die den leider, zo
zy vafl: Helden , om een valfchen eed ,
maar waarfchynelyk uit een quade ge-
fl:eltenis van zyn lichaam , was overge-
komen.

Niet verre van dit bogtje Loehoe
, ^^^^^^,

legt ook een kleen eilandje, het Batatastasei-

eiland genaamt ; zynde zekere eetbare Ian<i-

wortels , die men kookt en eet , waar
na het die naam draagt } dog de inlander

noemt het in 't Amboineefch Noefla Loe-
hoe, of 't Loehoe 's eiland.

Dit ganfch eiland wiert in oude ty- Manipa;
is met alleen zeer laag, maar ook moeras-

j den mede door den Ternataanfchen Zee- duor bi-



3^
Held,

BESCHRYVINGE van
Samarau , nevens andere Lan- I beneden het welke hy ook een Orang-

cnbe-
ftkrd.

Dog
door

rernatc (^en van Amboina verovert , op 't

verovert,
j^ P,^ 2,yne opvolgers , Koninklyke

Ternataanfche Stadhouders gevveell/yn.

Zy plagten ook onder die van LeJJidi,

op Hoewamohel of klecn Ceram leg-

gende, teftaan,dogin'tJaar 1638. heeft

Koning Hhamza , om dat zy hem , by 2.y-

Hhanvia
j^^ aunkomll aldaar , wonderlyk hebben

weervry^^^^^
te believen, hun mede voor vrye

klaart, lieden verklaart , en daar van bewys ge-

En ondergeven , met een eigen Sengadji , of

cenScn- Hertog, over hun aan te Hellen, en dus
gadjige- ^^^^^ eigen Regeering buiten hem toe te

Haan. Zy hadden dit ook wel verdient.

Welke vermits geen Amboineefen hem zo veel

gunft7.y eerycn vriendfchap, ten tydezynHoog^
weiver-

j^^^j -^^ Amboina by den Heer Generaal

van Dicmen was, dan deManipefen, bc-

wefen hebben.

Op wat manier nu zy, eerfl; by Con-

traftcn over de Nagelen , aan , en nader-

hand door hunne moorden , en trouw-

welk kaja van Manipa , die tegen een gemee-
nen Manipccs Tsjacalilt,of fchermutfelt,

met ai zyne toebercidfelen 'er bygc-
voegt, en nogecnManipcesinzyndragt
vertoont heeft.

hadden.

Van ver

iVhcidc

iiaken

,

hen bo-

treifen-

.ic.

Het Eiland K E L A N G.

Het vierde eiland , onder Amboina 'sHetei-

Landvoogdy , is Kelangj waar van wylandKe-

geen ander kaartje geven , dan in de ^-^"o"

Hoofdkaart van alle de eilanden by een.

Het wort in zommige oude kaarten,

Hatepocti gcnaamt , maar de inlander

noemt het in zyn taal Noefla Ijalj dat

is, het Canari- of Amandel-eiland.

Men ziet het twee mylen fchaars be-

noorden Manipa leggen , vertoonende

zig zclven byna vierkant.

Het ilrekt zig in de lengte ander halfj De ftraat

Sole, en

het ver-

Staat vsn

ditEi-

loosheden , onder de E. Maatfchappy

geraakt , en door hunnen Koning aan

de zelve gcfchonken zyn , zullen wy in

't Verhaalcn der Ambonfche gevallen, en

gefchicdenifTen melden.

Het plagt voor dezen een vcrmakelyk

eiland te zyn ; dog is zedert den Oorlog

met het omvellen van Nagel , en andere

vrugt-boomen, zoodanig vewoeft , dat

het na 't vorige niet meer gelykt > ge-

vende, na 't uytroejen der Nagelen geen

voordcel meer aan de E. Maatfchappy
j

zo dat het guarnizoen , daar alleen leg-

gende, om op de inlanders, of anderen,

die 'er komen mogten om Nagelen te

fluyken , te paffen , nu maar een groate

en vrugteloofe laib is.

Het ganfch eiland, over 't welke zig

in vorige tyden het volk by dorpen ver-

fpreit had , legt , zedert hare bewefcne

ontrouw aan de E. Maatfchappy, woell

en ontvolkt, alzo men daar na beil ge-

keurt heeft, om ze allen, onder het ge-

fchut van de veiling Wantrouw te plaat-

zen , om die belhamels , en oproerige

gaden , te gcmakkclyker te beteuge-

len.

Zy konden in oude tyden , nog If88
zielen ,410 weerbare mannen , en Zfö
Dati 's uitleveren, dog zy zyn door den

oorlog zo gekortwiekt , dat het daar

ganfch niet na gelykt. Waar mede wy
van de befchryving van dit eiland af-

fchciden.

Eindelyk voegen wy hier een zeer

iiing van net Kaartje
, geteekent No. VI. by , 't

'teiland geen de vermaarde Heer Georgiits Ever-

harclus Rumphius, (een Man, van wiens

nette aanteekcningcn over dit land van

Amboina, wy ons veel bedienen.) In 't

Jaar 16 f^. toen hy nog zeer wel zien

kon , wonderlyk fray afgeteekent , en

en in de breedte ruim twee mylen in 't

Noord-Ooilcn uit , werdende door een j^enjèi-

nauwe kil j of ftraat
,

(zo men 't zo land.

noemen mag) Sole genaamt , van het

verkcns-eiland , dat tufichen Kelang , en

Ceram , of Hoewamohel , ontrent Ajer

Mira legt , afgefcheiden ; door welkers

rif het aan Hoewamohel , of kleen Ce-
ram , fchynt als vaft , en maar een land

geweeft te zyn. Ook is 'er na de zyde

van Kelang een kleene kil , wat fmaller u ^ nt ,

als deze, welke eerfte ftraat ook met dej-^ufcije

naam van 't Naflaufche gat bekend is, om Gat.

dat die vloot, in't Jaar 162)". daar door

gekomen is.

Zo als men maar in de ftraat quam , j^^j

zag men het dorp Hatapoeteh
,

(aldus dorp Ha-

ten deelen in 't Amboineefch , ten dee- tapoeteh.

len in 't Maleifch , na de witte klip,

waar op het zig vertoont) genaamt,

zeer voordcelig geplaatft leggen , al-

zoo die klip zeer Ityl en niet te genaken
het Het bin-

nen-wa-

Man-
fchap

hier in

(ludc ty

tien.

Tcckc-

Manipa
en van

twee
Mani-
jjeefen.

is. Agter de zelve , of dicht by

dorp, is het binnen-water , Ala , waar"^"'^*'

in zy de vaartuigen der Nagel-fluykers, '

en van onze vyanden
,

plagten te ver-

bergen.

Het had ook vier Orangkaja's , die

't zelve, in vier Campons, of buurten,

na de oude Regeer-wyfe der Amboinee-
fen , bcftierden.

Het plagt wel eer ontrent twee hon-

dert zielen , zeftig weerbare mannen , en

dertig Dati's, uit te leveren , die door

den oorlog mede zeer vermindert zyn.
^^„c^^

Behalven dit dorp, heeft men 'er nogvtn'an-

zeven op dit eiland gehad. dcredor-

Hct dorp Salatti lag aan d' Ooft-zyde P^"-

des cilands , in 't hangen van een hoog
gebergte , en ten ooftcn van dien berg

,

zodanig geplaatft , dat het zig ten dee-

len ook beneden nog wyd uititrektc.

Dit was het vermogenfte van alle de

dorpen op Kelang , en des zelfs inge-
s^iatti"^

zetcnen



A M B o t isr A.

Vlugt-

berg.

zètenen vry trots op een vaftigheit, die

zy boven op dien berg hadden , waar op

zy in tyden van oorlog hunne fchatten

plagten te bergen , tot welke vaftigheit

deTcrnataanlcheStadhouders ook wel toe-

vlugt namen , om hunne dierbaarlte goe-

deren in veiligheit re brengen , verfekert,

dat die berg van geen mcnfch , als men
het van boven beletten wilde, dan met
het uiterfte gevaar , kon beklommen
worden. De tyc heeft egtergeleert, dat

de Hollan'^'"'-* 'er raad toe wiften, alzo

'er de L

^^
mannen, en 93 Duti's in 't geheel heeft
konnen uitmaken , die Hata-Poeteh en
Kelang toen uitleverden j dog nu mede
zeer vermindert, zedert zy als weder-
fpannigc door onze wapenen verwonnen
zyn. Hunne voornaamfte Hoofden zyn
na Batavia gezonden,en vorder op Manij^a
onder die Vefting gcplaatlt ; hoewel 'er

de E. Maatfchappy in 't jaar i6ó8. nog
een vlaggeftok , ten teken van eigendom,
oprichtte. Het is anders in zig zclven
een arm eilandje, 't geen wynig Sagoe,

=-=n N:urelen had, die
-j- u.

n
OH-

II-

er-

il

Bo-'





A M B
Vlugt-

berg.

Öpwel-
deHeer
Dem-
iner,

en ande-

le, ge-

Aveelt

2yn.

Rivier

aUiicr.

O
zètenen vry trots op een vaftigheit, die

zy boven op dien berg hadden, waarop
zy in tyden van oorlog hunne fchatten

plagten te bergen, tot welke vaftigheit

deTcrnataanlcheStadhouders ook wel toe-

vlugt namen , om hunne dierbaarfte goe-

deren in veiligheit te brengen , verfekert,

dat die berg van geen mcnfch, als men
het van boven beletten wilde, dan met
het uiterfte gevaar , kon beklommen
worden. De tyt heeft egtergeleert, dat

de Hollanders 'er raad toe wiften, alzo

t N A. 3^

'er de Landvoogt Demmer , en na hem
nog een Duitfcher (hoewel met veel ge-

vaar) op geweeftiSjdiedczeVefting der in-

landers aldaar toen afgebrant hebben.

Men heeft aan de voet van dezen berg
ontrent Salatti , een fraajegrootc rivier,

waar in de inlanders hunne vaartuigen, en

zelfs jonken ophalen, en zoo weiver-
bergen konden , dat 'er de onze met geen
vaartuigen wiften by te komen, omdat
men voor aan die rivier vcricheide rifjes

heeft , die den ingang voor onkundigen
zeer gevaarlyk maken.

De hoek, Wat beneden het dorp Salatti, was
Talolo.'t de hoek Talolo ontrent welke het dorp-

Tom) J*^
Tono lag ; dog het behoorde eigent-

rog een ly^^ onder Hata-Poeteh.
onbekent Agter dit Tono lag een berg , die
dorpje.

2,eer hoog en zoo fteil was, dat men niet

anders , dan met touwen van bofch-

rotang, 'er wift op te komen. Op deze

berg lag ook een kleen dorpje in oude
tyden , diens naam zelf niet meer be-

kent is.

't Dorp Wanneer men van Salatti zig Zuid-
Henne- wa^j-)- op begaf, vertoonde zig het dorp

hoek en Henneloa , en nog wat Zuidelyker de

tdorp hoek Koli, jpet een dorp van de zelve

naam.

Van daar na 't Weften omdrajendej

ontmoet men in eenbogtje het dorp Ke-
lang } het voornaamfte op dit ganfch

eiland , waar na het zelve fchynt zyn
naam te dragen.

Onder dit hooft-dorp ftonden ver-

fcheide andre klecne dorpjes , die hier

en daar verfpreit lagen. Dus had men
Henneloewa in 't Ooften , en nog twee
andre dorpen , Hcnneheloe en Taho-
loeboe in 't Weften, alle welke te za-

men met Kelang
, f 2,0 zielen , i tj weer-

bare mannen , en 6 3 Dati 's plachten uit te

leveren.

In het Zuid-Weften heeft men een

fchèrpen hoek, Saniane genaamtj men
zegt, dat in de tyden der Portugeefen,

hier nog drie dorpen aan drie byzondere
llranden,aan de Weft- enaandeNoord-
zyde van dit eiland gelegen hebben , dog
dat die door de zelve van daar verdre-

ven zyn.

Dus ziet men, dat dit eiland in oude

l^gw^'' tyden pas 740 zielen, 187 Aveeibare

II. DecK

KoIi, en
het dorp

Kelang.

. Ook
Hen-
neloe-

wa.Hen-
iieheloc,

en Toe-
hoclos-

boe.

Hoek
Saniane,

Man-

mannen, en 95 Dati's in 't geheel heeft
konnen uitmaken , die Hata-Poeteh en
Kelang toen uitleverden j dog nu mede
zeer vermindert, zedert zy als weder-
fpannigc door onze wapenen verwonnen
zyn. Hunne voornaamfte Hoofden zyn
na Batavia gezonden,en vorder op Mantpa
onder die Vefting geplaatir 5 hoewel 'er

de E. Maatfchappy in 't jaar 1668. nog
een vlaggeftok , ten teken van eigendom,
oprichtte. Het is anders in zig zelven
een arm eilandje, 't geen wynig Sagoe,
en van ouds her geen Nagelen had, die
eigentlyk voor een Amboinecs de twee
Hooft -boomen van voetzcl en winft
zyn j en hoewel zy naderhant eenige Gcwafch;

Nagel-boomen , ten tyde der Neder-g^'"||^"
landers , hier aangeplant hebben, zoo hout.

zyn die voor hen van geen groot voordeel
geweeft , om dat zy in de oorlogen met
ons al mede uitgeroeit zyn ; zo dat zig de
inlander daar met zyn (Jebi , Kombili

,

Caladi boontjes, ry il, en andre vrugten
die men in de thuinen hier en daar ziet,

behelpen moet. Men had 'er cgtcr zeer
veel Nootemufcaat-boomen , die 'er in

menigte van zelfs wieflchen, waarfchy-
nelyk daar van Ceram , daar zy mede veel
vallen, gebragt.

Het befte, dat men op dit eiland heeft,

is zeer goet timmer-hout, als Cofaflb,
Oelaffi , Yzerhout , en meer andre dier-

gelyke nuttige hout-werken, waarvan ^^artüi-

zy veel kleene vaartuigen , en ook wel Toi' aaii"^^

Coracora 's maakten , weshalven zy aan Tcmate.-

dcn koning van Tcrnate, zoo lang zy gegevea:*

onder die kroon ftonden, zulke groote
en kleene vaartuigen , in plaats van tol

,

gegeven hebben, om dat 'erin dit eiland

niet veel anders viel , dat zy miffen

konden.

De bei-g van Salatti is ook vol Ca-^^^'
nari-boomen , van waar de inlander de

naam aan 't ganfch eiland , gelyk wy be-

vorens reets aangemerkt hebben
, geeft.

Men vint 'er ook veel witte Damar-
of Hars-boomen, die voor den inlander

van een groote nuttigheit zyn , en waar

van zy goede flambauwen voor zich zel-

ven maken, behalvendatzy die ook wel
verhandelen j of de hars in mandekens
verkoopen,

TufTchen dit eiland , en kleen Ceram , Het Ver-

legt, gelyk wy reets gezegt hebben , het j^'^"^-^'-

Verkens eiland, dat by gebrek van wa-^^^g,'™^

ter ,
geen inwoonders , maar zeer veel kcns 'er

wilde verkens heeft , die daar fterk , om op.

dat zy niet gemoeit worden, voorteelen.

Het Eiland B O N O A.

Het vyfde eiland, waar over de Gou- Hetci-»^

vcrneur van Amboina het oppergebied 'J"'*'^*!

voert , IS Bonoa , dat anders ook wel

Boan, en veeltyts Boano , en Boannoa

E genaamt

noa.
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NoefTa

Boan.

't Strand

Ammila-
toe, en

deszelfs

Linnen-

water.

De dor-

pcnToe-
hocfoe,

Êoway
en Tean.

Hatoelil-

li, Hoe-
loe en
Sea.

Senay,en
een bin-

nen-wa-
ïer.

Hata-
poeteh

,

cnTean.

\

genaamt wort. Wy geven daar van ook

geen andre kaart , dan 't geen men in de

grootc kaart N". i of anders wel het net

Ite in Ccrams byzondere kixart ziet.

Het legt ontrent het VVclten van Ce-

fam , twee mylcn van den hoek Tala-

noeroe of Tanocroe , ontrent de bogt

van Cawa ^ en ontrent drie inylen be-

noorden of N. O. van Kclang. Het is

lang drie mylen, en fchaars drie mylen

breedt , zo dat het in lengte en breedte

fflalkanderen niet verre ontloopt

Het j^eheel eiland is vry bergagtig,

vol rotzen , en zeer Ileenagng na de

Well zydc , 't geen oorzaak is , dat men
het niet over al bewoont heeft.

Aan de Weft-zyde is een grooten in-

ham, daar een dwars eilandje voor legt,

NoelTii Boan genaamt , een hoog berg-

agtig eiland , waar op van ouds vyf

dorpen lagen, die zig van daarnadcrhant

twee dorpen , na 't hooge Land bege-

ven hebben, namelyk Soecoe, enNoe-
roeloa,die in den ingang van het naauw

leggen.

Men heeft daar een binnen-water , wel-

kers llrand, Ammilatoe genaamt, twee

rivierkens heeft , die beneden brak zyn.

Aan het Zuidelyktl nviertjen lagen

de drie andre dorpen, Toehoefoe, Bo-

way en Tean, alwaar de overheden van

dit land te dier tyd , Sengadji Tabakeke
,

en Latoe Hakeke ^
plagten te woonen.

Aan het Noordelykile rivieftje lagen

Hatoelilli en Hoeloe , mede onder de

voornoemde behorende. .Als men van 't

Weften na't Zuiden gaat, ontmoet men
een hoek, en ook een dorp, beide Sea

genaamt, dog wat meer na 't Ooiten

heeft men Senanoy of Senay , een icher-

pen hoek, agter welken een kleeneTa-

laga of binnen-water is, gelyk boven op

den berg ook een dorpje van weinig belang

plagt te leggen.

Nog wat verder ontmoet men een

witte klip , die zig als een vervallene

Veiling vertoont, en daar by een dorp-

je, na die klip Hata-Poeteh genaamt.

Wat Ocftclyker op vertoont zig liet

onderdanen van de vyf voornaamfte dor-

pen, zich in 't gebergte bleven onthou-

den 5 dat egtcr niet langer duurde , als tot

in 't jaar 1667. wanneer zy afgekomen
zyn, om Chrillenen te worden.
Men heeft in oude tyden in het ge- Eenige

bergte, nogeenigc dorpen gehad, OcflSn, nu onbc-

Olan, Hatoewahöen en Seloebatcen ge '^^^^^

naamt, dog die zyn metter tyc verfmol- ""^P^"*

ten , en in 't vergeet-boek ge-

raakt.

Alle

plagten

de ingezetenen op dit eiland Mail«

ontrent 1100 zielen uit te ma-fchapop

ken, de Chriltcncn f00, en de Moren J^'^"

700, onder hunne Sengadji (op welke
haar Kdelhcden, by fchryvens van den
i.%. Fcbr. 1(^7 J. in vcrfwaring van tyden
belatten te letten ) onder welke de Chri-

Itenen ontrent 15^0 , en de Meeren lö'o

weerbare mannen uitleverden, waar on-
der f4 Dati's van de Chriltenen, en 8a
van de Moren > over welke vcrlcheide

hoofden waren , waar onder de Sen-
gadji boven alle andre in vermogen uit»

Itak. Wy moeten egter hier by voegen,

dat dit getal door den oorlog zeer ver-

mindert IS.

Dit volk plagt van ouds meeft van zy- Schatting

ne thuincn te beftaan, hebbende mtAt^^^^^
wel eenige Nagelen, maar die zeer wei- aan die

nig, gehad. Ook wilden haar Edelhe- ^^n Ter»

den, dat men het tot den Landbou, maar
™^'^^^"

met tot 't plukken der zelve, in 't jaarfvatlüèi

1680. 16 Maart by hun Schryvers aan-vid.

moedigen zou. Dit was ook de reden
dat zy arm zyn, ook geen fchattingaan

den Koning van Ternate, onder welke
zy mede Honden, dan eenige Toedong
'en Toetombo's voor zyn Hof-houding,
betaalden.

Zy ftaan onder de Amboineefén voor Die van

wakkere zec-lui , en zelf voor ftoute^<^"°*

Rovers, bekent, het geen hun deLand-fg°°[^,

De Kapi-

tein Rad-
ja, Taha-
lie,

en zyn
Vüor-

lecht.

voogt de Hr. Harmen Speult, in zyn tytden.ea
al verleert , en by zeker verbond verplicht ^el eer

heeft , niet meer te gaan roven.
^^^"

All • ^ °
r) rovers.

Al deze ingezetenen nu van Bonoa,
gelyk ook die van Kelang, zyn, zedcit^asrom
hunne wederfpannigheit , tegen de E-^f*^^

landvlak,alwaarmenophet ItrandlVfanan Maatfchappy , na dat hunne Hoofden , Lp",^
een dorpje Tean ontmoet.

|

na Batavia, en elders verzonden waren, lyn.

Dit 'rean plagt de buurt te zyn, waar onder het gefchut van de Veiling Wan-
over zeker Kapitein Radja ^ of konink- trouw op Manipa zodanig gepbat il, dat

lyke Hooftman Tabaltte , het bewinr had , men nu in hetWeften de dorpen HataPoe-
cen man , die door zyne trouw , aan de tch , Bonoa en Tomoewara , regt agter en
E. Maatfchappy bewezen, alleen het rontom de Velling Tomilehoe, en beoo-

voorrcgt verkregen heeft , om met zyn Hen de zelve Aflahoedi, Kelang, Mas-
buurt op dit eiland te blyven woonen, favoy, Tocban en Lehoe gelchikt, en
in een tyt dat al de andere wcderfpan- in een verdeeling, ganfch niet onaange-

nig geweelt zynde , na 't verkrygen naam voor het oog , leggen ziet-

van vergiffenis , van dit eiland ge- Vermitswy nu de llerkte van allede vo- w ^

nomen wierden, en hunne Hoofden ver-
1

rige dorpen reets opgetelt hebben, vcreiflfchap van
fonden , en 't gemeene volk al mede op de draat dezes werks , dat wy van die A(Ta-

Manipa onder de X'elling Wantrouw 1 van Affahoedi ook zeggen, dat zy 2^0^°'^'^

geplaatil , hoewel de berg-boeren, eerty ts zielen plachten ilefk te zyn, onder welke

zig



AMBO
Dat 't

eiland

Bonoa
in twee
tklen

beftaat

,

onlangs

ontdekt.

Het
rHind
Cerara.

I N A.
Dasr zyn'er, die meinen,zig 70 weerbare mannen , en 3 z Dati 's

bevonden.

Toe flot moeten \vy, eer wy 'er af-

fcheiden, hier nog by voegen, dat, fchoon

men dit eiland Bonoa zo lang bezeten,

en van onzen 't wegen beltiert heeft,

men egter in deze latere tyden , by ge-

Icgcnheit van een Hongi-tocht cerll ont-

dekt heeft , dat de inlander, tot onze

groote verwondering , tot nog toe voor

ons zeer liftig bedekt heeft gehouden , te

weten, dat dit eiland waarlyk in twee
dcelen verdeelt , en aldus

,
gelyk men alty t

gemeent heeft, geen een eiland is, maar dat

Bonoa uit twee eilanden, die door de zee ' hebben neder gezet j hoewel dit dan
volkomen van een ^efcheidcn zyn, be- weder gecnzins op klccn Cerara, ofHoe

5)
dat zy van

eene Baylrarmela, zekere valfch opge-
gevene dogter van den Pati, of Grave
van Loehoe (waar van onder Loehoe
breder gefproken zal werden) dien naam
ontleent zouden hebben, waar aan andre
weer niet veel geloof liaan , om dat die
dogter noit in de werelt geweeil is.

Veel waarfchynelyker is het, dat zy
het zo genaamt hebben, om dat zy den
inlander veel van Waran Ela , dat is

, groot
Banda hebben hooren fpreken , een naam

,

die zy aan het geheel eiland Ceram gaven,
om dat zich \'ecl Bandanclcn daar op

Reden
daa r van.

ftaat, waar opde Chriilenen, en Aioo-

ren plugten te woonen.
wamohel kon toegepaft worden.

Gelyk wy nu met Hoewamohel , of 't Cerams
Hetgrootfte deel, of 't eiland Loehoe kleenltc deel van Ccram, een begin zul-

genaamr, legt tegen over het dorp As
fahoedi, dat op kleen Ceram of Hoewa-

Het ander eiland is het reg-mohel l^gt

len maken, om dit groot land te iTefchry-

ven , 't geen wy oordcelen 60 mylen
Ooit en Welt, en tuflchcn de 12, en

te Bonoa, 't geen maar uit zeer weinig 'fchaars if mylen op zyn breedfteNoor-
thuincii van den inlander, en vorder by den en Zuiden zich uit te ifrekken- alzo
na niet dan uit klippen enrotzenbelkat, zullen wy ons in de befchryving van 't

't geen ook de ooriaak is, dat het altyt
;
zelve na de kaart van Cerani, gelyk die

onbewoont gebleven, en meeft voor een in de groote Kaart van alle de eilanden
vuile fchuil-en fluik-hoek van den inlan- ' van Amboina No. I. gemerkt, vooi-komt,
dev gehouden is, waar by men nu ook geheel en al richten, zo, om datdeby-
tl.iar befpeurt , hoe hy met zyne aldaar

j

zondre kaart van Ceram , die wy buiten
verborgene vaartuigen de onze , die maar dien nog onder ons hebben, met de zei

op eene plaats de wagt hielden , mettus-

fchen die twee eilanden door te varen

,

heeft weten te ontduiken , dat men in voo-

T'ge tydcn niet begrypen kon.

Het Eiland CERAM, en in 't by-

zonder HOEW AiMOHEL.

ve over een komt, als wel, om dat men
daar by nog een byzonder kaartnog
je van Hoewamohel heeft, 't geen een

Landvoog-
is Ccram

,

In groot

en kleen

Ceram
verdeel r.

Het zesde eiland , tot de

dy van Amboina behorende,

het grootlle van alle de Ambonlchc ei-

landen, en waar over dierhalven al vry

wat zal te zeggen vallen.

Het legt twee mylen benoorden Am-
boina , en ontrent zo veel bezuiden

Bonoa.

Om met een nette ordre daar van te

liefhebber te meer tot opmerking en
verluftiging dienen kan, om dat het vry
grooter van bellek is, als Hoewamohel,
't geen aan groot Ceram vall is, behal-
ven dat hec nog veel oude naamen van
dorpen, nu niet meer bekent, en ook
veel andre zaken zeer net aanwyll, die
in het kleene bellek, 't geen wy volgen
zullen zoo niet konden worden uitge-
drukt, te weerdiger zynde, om dat men
wil , dat de oude Heer Rumphius ^ die
te gelyk een Land-meter, en zeer net
Tekenaar was

,
(gelyk ons

Waarom
wy ons,

in 't be-

fchryven

van Ce-
ram , na
de grote

kaart van
i* mboi-
na rich-

ten.

gebleken
eenigzins

is , en nog verder blyken zal)

Inreken, moeten wy voor af zeggen, dat het zelve zodanig opgeftelt en afgete-
het in groot en klein Ccram verdeelt kent heeft.

word

,

wcrdende groot Ceram dan weer
in drie deelen , waar van wy hier na breder

zullen fpreeken,afgedcelt: wy beginnen

Van
kleenCe-

ram.en
deszclfs

wonder-
lykc

naam.

Wat dit Hoewamohel dan op zich

zelven aangaat , het flrekt zig i o my-
len Ooft en Weft , en ruim 4 mylen

dan ecrll van klein Ceram , om dat het Noorden en Zuiden uit j en vertoont
naaftnahetWeftenmetzynenhoekSihel zig by na als een eiland op zig zelven,
legt.

{

of als een half-eiland, datmet een llrook
Klein Ccram wort anders gemeenelyk lands, naaulyx een myl breed, ontrent

Hoewamohel genaamt , en is het zelve het dorp Tanoeno , en daarom de pas
land , dat de l-'ortugeefche Schryvcrs in van Tanoeno genaamt, aan 't groot eiland

hunne fchriftcn van Amboina, Verano- Ceram vall is.

laofVeranula,endconzeal /.ollegt War-
'

De Zuid- Weftclyke hoek van 't

noela noemen, zonder dat ik begrypen zelve naall aan Amboina, en maar twee
kan, waar de eene en de andre Natie mylen van de kuil van Hitoe in't Weft-
die naamen, aan dit land gegeven , zal Noord- Wellen is de hoek van Sihcl

,

koruien t'huis brengen. mecll iii de wandeling de drooge ry(l-

E 2 hoek

Hoewa-
mohels
grootte.

Hoek
vanSihel.
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hoek genaamt , en by die naam beft

bekent. Hy bcftaat uit enkele rotfcn

en klippen, die zig aan wcderzyden als ccn

muur vcitooncn , zonder dat men al

verre daar ontrent ccnig ftrand heeft,

dat den inlander met reden vry bekom-

mert maakt , om den zelven by het

minfte quaat weder te genaken, te meer,

alzo men ook blinde klippen ontrent

dezen hoek , en een feilen ftroom te

wagten heeft.

iDorp Agter dezen hoek heeft men in ou-

\ .UI die de tyden een dorpje gehad , mede Si-

mmi. hel of Sicl genaamt, waar na die hoek

zynen naam draagt. Zy plagt op eencn

heuvel qf uitftekendc klip te leggen.

INGE V A N

pagger, en daarin een Corporaal en twee
zoldatcn te leggen ; maar de laatftc die

'er gelegen hebben, zyn dtjor d'inlan-

ders ten tyde dat de Ternataanlche Stad-

houder Aladjira , zig tegen zynen koning
en de E. Maatfchappy opwierp

,
jam-

merlyk vermoort , om 't welke te wree-

kcn,men hun,gelyk ook daar na geheel

Hoewamohel, zodanig heeft uitgerocit,

dat 'er van foo zielen, en 170 weerbare

mannen, die 80 Dati 's uitleverden, zeer

weinig overgebleven zyn.

Een half mylt]e verder om den Noord '^•'f"^

heeft men een plaats, met den naam \an |^,',",''„"

Batoe Loebang bekent , zynde een groo-
te rots , waar in de natuur, van buiten

zo dat het zorgelyk was, die van Siël ' aan te zien, zoals men 'er voorby vaart,

daar aan te taften'j dog dit dorp is d verfcheide gaten , als deuren of ftads-

voor onze tyden , of uitgcftorven , of poorten, daar men diep in ziet, gemaakt

verlopen, en die 'er overig gebleven zyn, heeft,welke fpelonk dezen en genen ook

Droge

hebben zig op \\-\y Pocteh ter neder

gezet met eenige hui>;gczinncn,die met-

ter tyt mede verllroit, of ten einde ge-

raakt zyn.

Waarom hy de ryft-hoek genaamt

ryü-hoek word , kan ik niet bedenken , ten zy

genaamt. men 'er door vcrllaat, dat 'er niet min-

der als ryft, maar overvloet van gladde

klippen en rotten valt j maar dat hy droog

genaamt word , heeft zyn reden, alzo

'er ontrent dien hoek geen eene rivier

is, om het welke nog kragtiger te be-

wyzcn, de inlanders verhalen , dat die
/ctaaam

^,^^^ gj^j j,-, q^Jq tyden een koning ge-

Asx"ens had hebben, dien zy den Saguweer-ko-

dcn ko- ning noemden , om dat hy , by gebrek

ningvanyan -water aldaar, gewoon was zich in
^'^"^'' Saguweer (een drank , die uit de Sagu-

weer-boom zypelt) te wafichen.

Naall; aan den hoek vertoont zig wel

de naam van Way Pocteh ; dog dat dorp

wel dient, om 'er ccn nagtje in over te

blyvcn, hoewel het wat naar, en we-
gens flangen en ander ongedierte , ook wat
gevaarlyk is. - Het land van Hoewamo- 1^''^^"=

hel is hier jen van den hoek af tot digt by
^^'.jn^o.

CambcUo toe pas een myl brccdt. hel hier.

Men had hier ontrent, noj? een dorpje „_
Eiian genaamt, t geen goede aard tot pot- Amma-
ten en teilen gafj en een halfmyltje verder holo 's

om de Noord, nog een ander, Ama- 'ng^^-cte-

holo , dat al voor menige jaren onder ?'^".^'
.

Leflïdi getrokken is, wanneer het hier trekkers,

nog tuflchen beiden lag , en zich die

van Leflidi wat verder , daar wy het

aanftonts vinden zullen,verplaatft hadden

.

Al dezedorpkensopde Well-zydevan
deze fmalle ftrook lants , brengen wy
om 't klcen bellek , al mede niet in de
kaart, als zullende met Cambello eerlt

beginnen.

Ontrent dit Amaholo is een riviertje Way
gcvvccll, W.ay , of Wcï-katoe, dat is

^^^"'^
is 'er niet meer.

Moeloet, Het ccrfte dorp dan benoorden Siëls- !
het water des konings, genaamt, 't welk

Hennita- hoek , dat inen ontmoet, was Moeloet , 1 zeer koel en aangenaam is, niet tegen
wali en

HatoC'

alia.

een myl van den hoek aan een fraai llrand.

Het was niet zeer volk- nog Nagel-ryk,

en kon geen zoo zielen, en pas 60 of

70 weerbare mannen uitmaken.

Een weinig Noordelyker lag nog een

klcen dorpje Hennetawali genaamt, vlak

agter het zelve, dog op een hogen heu-

vel, diep in 't gebergte, zynde van llerk-

te even als 't vorige dorp.

Naalthicr aan was Eli Hatoeaha ofkleen

Hatocaha. Het lag twee mylcn van den I dient , om fornuizen voor deze gout

hoek op een klippigen heuvel , die vry 1 fmeden te maken , en 'er de pyp van

hoog, en in vorige tyden zeer Nagel- hunnen blaasbalg m te leggen, om dat

ilaande 't zant en de gront zich root ver-

toont.

Het droeg zyn naam , van dat koning
//Z'^»;!:;.-? zig verfcheide malen iu dit water
gcwallchen heeft.

De ingezetenen van dit dorp plag- jy^ ^^^^
ten fraje draadtrekkers of gout-fmeden ii.itoewa

te zyn, wat zekzaams onder deze vol-

keren. Ook valt 'er ontrent Leflldi een
gryze zagte fteen, die wonderlyk wel

ryk was , die men om de hoogte des

bcrgs, in de eerlle tyden, zogemakke-

lyk , als wel andrc Nagelen , niet Iieeft

konncn uitroejen. Deze drie dorpkens

ftonden eigentlyk onder Leflldi
, gclyk

Hocwa- wy in 't vervolg zullen zien.

mohcls Wy plagten, om 't fluiken der Na-
man- gelen te beletten , hier ook een boute
ichap. ö

die iiccn, Ilatoefoewa genaamt , het vuiu-

kan uitllaan zonder te fpringcn.

Tuflchen Ammaholo en Eilan plagt9'l"->''-

oud Leiridi te leggen, zo zonimige wil- '' '"•

Icn ; dog andre plaatzen 't verder.

Ontrent twee klecne mylen van Ba- Cambcl-

toe Loebang metr om de

ver van de hoek van Siël

Noord , en lo en af

, doet zich''«l''"'S

het



A M B o I N A.
als ook
dcrvcs-

liii:;.

het vermaalt en Uiflig dorp Cambello,

zo als het voor de verwoeHing van Hoe-
wamohel was, op.

VV y vertoonen het , zo als het de Heer
Riimphius^ in 't Jaar i6f4. zelf zeer net

geteekent heeft, in het plaatje, IS!°. vii.

Dit plagt een van de voornaam fte, en

vermakelyklle dorpen van ganfch Hoe-
wamohcl te zyn, 't geen ons ook in de

der Ambonfche zaaken,

ial, om 'er van

17

verhandeling

Vermo
gen van

tvdcn.

t>

ze-

menigmaal iloffe geven

te fp reken.

Het is in 't eerft zo vermogend , nog
volkryk met gewecil , als Lellidi , do

dit Dorp by verloop van tyd , voornamclyl*
in oude

(Je,-t- ^j^^m- de vreemdelingen , te weten,

Javaancn , Maleyers , Fortugecfen , Ter-
nataanen , MacalFaren , Engelfen , en

meer andere volkeren , met een grooten

ftroom quamen toevloejen, en na dat de

Kimelaha 's of Koninklyke Ternataan-

fche Stadhouders, zig op Gammafongi
ter nederzettcden , is het een plaats ge-

weell , die wonderlyk , en verre boven
Leffidi, gebloeit heeft.

Het legt in een flaauwe bogt , met
welke het land zig fchielyk , dog dan

allcngskens wel tot twee mylen en meer,

hoe men noordeiyker , en noord-wefte-

lyker komt, tot Ajer iVIira, en de wa-
terplaats toe, (daar het op zyn wydileis,

en wel vier mylen in de breedte haaien

kan,) begint te verbreedcn , en uyt te

zetten.

Het fraay ftrand , niet verre van het

welke het in eenfchoone valleye , aan een

,
klecne rivier legt , word Sebekiri ge-

naamt.

Aan de Noord- en Zuid-zydc van dit

vermogend , en wyd langs ftrand uytge-

breid dorp, had men het gebergte, dat

Dati 's

wonderlyke rolle van oproer en ver-

raad zullen zien fpeelen, die hem in 't

begin van 1644. zynen gryl'en kop ge-
koll heeft.

Dit dorp , in drie Gehugten verdeelt

,

Saboy Tehelia , Saboy Hatcla , en Sa- Man-
boy Hennebele

, genaamt, en die onder Hhap
haare byfondere hoofden Honden , waar ^^"

van het derde alleen drie Orangkaja 's Slo.'
had , was met ter tyd zo magtig toege-
nomen , dat het verre over de 1 000 , of
I ioo , zielen uitmaakte , en wel 45-0
weerbaare mannen . en ruim ij-o

t geen door
gen , van

tyd tot tyd zodanig toenam, dat 'er geen
nette bepaling van zielen meer op viel.

Zy waaren van de party der Oelifïva's,
en dicrhalven groote vyandcn der Oeli-
lima'sj gelyk nu ider van deze vreem-
delingen , het zyne tot het vergrooten
van den handel, en de uitftrekking van
dit dorp tocbragt , alzo vermeerderden
zy ook wonderlyk het fraaye gezicht
daar van , doordien zy verfcheide netcig-
heden, en cieraaden , die men in an-

mannen
uitleveren 1 .on

den toevloet der vreemdelina:en

Het
lli^nd

Sebekiri

Naam

,

en Bou-
liccr de-

zer ves-

tins.

riatte

grond

van

dere dorpen niet vond , aan 't zelve by- -

zetteden , en ook een menigte van
vreemde, zeer aangenaame en lommer-
ryke, zo vrugtals andere boomen, daar
aangeplant hebben; een zaak die temeer
verwondering verdient, dat die vreem-
delingen met zulken Iboom na Cam- geer
bello juift geraakt zyn , vermits het volkryk

gantfch geen voordeelige reede hadt,^'*"
wiens oever wat fteil , en ook ontrent Ylw"
j • • j 1 •

delingen,
de rivier, daar zy hunne vaartuigen op-
haalen moeiten , al vry wat lleenagtig

was , 't geen hen veel moeite gaf, om
ze in de rivier op te rukken.
Men wil dat die van Cambello ook E" be-

zig van Itrand af zeer fraay aan het oog de allereerfte Amboineefen geweeft zyn,
'°™

vertoonde.

Ten Noorden lag de Kaale-berg , en

ten Zuiden een andere berg , op wiens

voorgebergte , Ba\ cole , of de QtiiklLiart

(in 't Ambonfch) genaamt , in 't Jaar

i64ö.een fraaye dubbele Iteene Vcfling,

door de Landvoogt, Dennner
^
gemaakt,

en Hardcnberg by ons , dog Baycole van

den inlander genoemt , zich vry lullig,

vertoonde; langs ilrand daarenboven,
met een Iteene borllwecring , en bene-

den , pas in 't opgaan van defen heuvel

,

Cambel- ^Qg met ^cn halve maan verlterkt, zoo

'"i^^^'^^'dat het wel een ftoot uytftaan kan. De
^'

aftcekcning deczcr Veiling , ziet men
onder N°. vin. van die zelve hand.

Kipati,
Cambello plagt onder een Kipati , of

Tehclia, Graaf, Tehelia genaamt, teilaan, een
lioofd trots man,die dezen nieuwenJavaanfchen,

^ilJJ*!'^'""
dog een weinig verdiaaiden titel van Ki-

\\\ Pati , by uitilek boven veel andere

ürangkaja's voerde, en die wy onderde
Regeering van den Heer Demmer, een

die de Moer-Nagelboomen van 't ei-'teêrft

land rvJakjan uyt Ternate over , enover-

hier op het Land van Hoewamohel,^|l'j"j§'^"

ontrent de komlt derPortugeefenin Am- geJen^'
boina, gebragt hebben, van waar zy hier uyt

verder op dat land , en de overkuilcn Ternate.

der andere eilanden zouden voortgezet
zyn.

En om te toonen , dat dit nog zo De bly-
lang niet geleden was , heeft men , by ken nog
de eerllekomll der Nederlanders aldaar, by de

nog eenige van die eerfl^eplante boo- '^^'"{'^

° ° .
° [ , der Ne-men weten aan te wyzen, die agter den (icrlan-

bcrg Mailïli Honden, en daar zo wel ders hier

tierden , dat ganfch Hoewamohel , in
^'•''-

korten tydt, volgens zeggen van den'^"""'^"

inlander, en na giHïng , in 5-0 a 60 jaa-

ren , daar mede is vervult geworden.
Dit hccrlyk gewas der Nagelen alhier

pij^ke
trok ten cerllen de Nederlanders, en de Woo-
Engclfchen, derwaart, welke eerite al "ing der

zedert de tyd van den Heer //<?«/«?««, den V"^1"""

eerlten Landvoogt van Amboina, hier een

E 3 planke



Lnnd-
voogd
Hout-
man.

En in

Lcliato 's

badyn, en Daja^ het daar nog gehouden

heeft , maar onder den bai ilen Leliato

'ingetrokken is , waar op toen Oorlog
tyci ingc-

^^^ ^.^ ^,^jj^ ^ ^^ eindelyk weer een Vrc-
trokken.

de gevolgt is , die de onfen naderhandt

bewoogen heeft , om de voornoemde
en beneden

Waar-
om de

veiling

Harden-
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planke wooning, om hunne goederen te

j

dat men hen maar geheel uitgeroeit had,

berden ^rehad hebben, die onder deKo- dan fouw men 'er daar na zo veel fpcl

ninklyke Stadhouders , Baffi Frangi , Sa- niet mede gchadt hebben , alzo van een
" ' '

11--
ydele kas en beurs , niet anders dan bc-

royde zinnen , en wanhopige aanfla-

gen , te wagten zyn ,
gclyk dat de

tyd ons tot onlc fmert , by dit volk , 'c

geen allerecrit ons bloed zeer moorda-

dig , al ten tyde van de Heer Jan "van

Gorcom, vergieten dorft , niet dan al te

veel gclccrt heeft , waarom ook na 't

oordeel der wyllc mannen hier te lande,

in die en de volgende tyd , de

oppergevolmagtigde en dappere Veld-

Heer Arnold de ï^lamhtg vry beter ge-

daan heeft , met niet alleen hunne boo-

men , maar ook dit boos .^ en met ons

onverfoenclyk volk, geheel en al uyt te

roejen.

Behalvcn dat zy een groot gezag over

die van Erang voerden , die by na ge-

heel van hun aHiingcn , alzo zy de aan-

voerders en le\'erancicrs van Nagelen

waren, die daar als ter Markt quamen,
zo Itonden ook nog de dorpkens Noe-
hatoe en Mafllli , wel eer in 't gebergte,

't laatrte ontrent een myl na 't Noord-
Oorten, en 't eerfte een halve myl Ooft

op gelegen , onder hun , van beide wei-

onze met de

de Moeder-

heeft

veiling Hardenberg boven,

aan ftrand ook een llcrke logie te leg-

gen, om dit oproerig en trouloos volk,

te beteugelen , dat cgter van geen lan-

berghier gen duur geweeft is, alzo zy die logie,
gdegtis. ^,gj. ,^y jiQ^i^ recht voltoid was, in 't jaar

i(5f I . afgeloopen , en de onzen, ge'yk

wy elders zien zullen , trouwloos en

jammerlyk vermoord hebben , heulende

zeer fchandelyk met de vyanden van hun-

nen Koning, Mandarsjab ^ en met zy-

nen trouwcloozcn Stadhouder , Madji-

ra^ en zynen aanhang, waar toe zy , die

uit den aard boos , en door het bloejen

van den handel , ongemeen trots waren,

nog meer aanleiding kregen , door zoo

veelerley vreemdelingen, en vooral door

Ae Macaffaaren, die hen aanbooden, in

allen deele te willen onderfteunen , ge-

lyk zy dat ook van tyd tot tyd , zo aan

Erang,
Noeha-
ta, en
Mafflli

,

onder

hen ge-

Ihan

hebben-

de.

hun , als aan de Hitoeëfen ,
getoont ke dorpen Maffili , by de

hebben, te meer, alzo zy, behalven de naam Maflalyn bekent , u». iviutuci-j^j._j(jj[j^

fmaak , die zy in de Nagelen vonden, 1 grond van alle de Ambonde Nagel-boo- de moJ-

ook de party van den Prins Calamatta^ \ men . en in Oorloes-tvden ook wel de der-

en andere weder-Konings broeder ,

vry Iterk trokken.

en in Oorlogs-tyden ook wel de

woonplaats der Cambellefen
, geweeft

fpannelingen, vry fterk trokken.
|

is, alzo dit geweft,en voor al 't geberg-

Enwaar- Al van ouds her, egter heeft dit volk
j

te van Noehatoe, zeer mocjelyk te be-

om 7.y geen goed oog op ons gehadt , voor al klimmen , of te naderen was.

zedert wy , by de komlt der Nallaufche Van de Nagel-rykheid dezer dorp-

Vloot, hunne Nagelboomen omgekapt, kens, of van Cambello, zullen wy hier

en dus hunne winft en inkomen benomen niet verder fpreken , aho dat ter plaat-

hebben , dat egter , gelyk wy op zyn ze , daar wy van de Nagelen in 't by-

plaats zullen zien, niet zonder reden ge- zonder, als de goud-ader van Amboina,

Ichiet ib. Dog men hadt beter gedaan,
,
handelen, gevoeglyker gefchieden zal.

grond

der Am-
bonléhe

Nagel-

boüincii.

ons van
ouds

liautten.

VIERDE HOOFDSTUK.
DE Wenteltrap , ccn fware berg , tuffchen Lochoe , en Cambello. Het Dorp

LeDldi. Way Lifla, heerlyk geivejl . .Jc^oowr Jacht o/) w/'/^/cKocbeeften, Sec.

Leflidi 's drie Hoofd-Orangkaja 's. £« Manfchap. Oud f-elTidi. IFat benoorden

Cambello. Die van Cambello" en Lellidi groote Nagel-iluykers , en Voorvegters.

Veiling, f« Nagel-Comptoir /« Lefikli opgericht. Lellidi, Cambello, en Loe-

hoc, drie Hoofd-dorpen o/) Hocwamohel. Way Pihoc. Konings Valcy. Ve-

Iting Toetop Moeloct. Z)o;/> Erang, gefpanfchap Henncochoe. Erang 's 7l/«?w-

fchap. Noelaa, Tabinolo , en Hoclong , onder Erang. Secr -Nagelryk. Man-

'fchap de7.er drie dorpen. '/ Gehiigt Alatoe , en Manichap. '/ Gehugt Tenii , do)p

Nibono , en T'oeheheli , onder Erang. Schoon gezvcjl op Erang. Lellidi gemeene

Markt-plaats dezer Dorpen. Ajer Mum. Het NaiTlmfe Gat. Reden i'an die be-

naming. Poelo Babi. De flraat Solc. Hoc '/ op dn Verkcns-eiland gejlelt is.

Waterplaats. X)ör/) Afliihoedi. BergKc\\\-\toc. De Rivieren SoXofx, en W^y^oYC.

Houtc Veiling , in '/ Jaar 1640. op de Strand ^ngocn^ gclcgt . In '/ Jaar i6f i.

door die van Allahoedi afgeloopen. Oud Aflahoedi. Berg üelc , en de Bacy Haloe.

Aflahoe-
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Aflahoedi door de Heer de Vlaming verovert. Vier Soa 's, of Buurten. I^^aren
groote Zee-Toovers. Een o«^ Ambagt, zo berifpelyk niet in\deze Lieden. Door den
Heer van Speult beteugelt. Voor ecnigen tyd. NocfTa Ela j en Noefla Nitoe.
Noefla Malawa , en andere eilanden. Moejelykheden met die van Aflahoedi van
"'tjaar i(5f i. tot i6f8. Door de Heer de Vlaming ten einde gebi-agt. Die van As-
fahoedi op Manipa geplaatft. V Gebergte Tapi, Baey Peifela. Z)or/> Hennetellö.
^0^? Hattahoeli. Binnen-meir, Tehoemina. Way Lapo, Poelo Tikos. Loe-
hoc , V voornaamjle der drie Hoofd-dorpen. Dorpen daar onder. Dorp Noam ,
volk-ryk. //é-/ rf'o^;^ Serolauw , zeer V o\\:.~ en Nagel-ryk. ^-ztwe Naoelboomen
hier,^ reden van dien. Alle hoornen., tot den hoek van Sihel uitgerooit. Onnoofele daad
van die van Scrohiiw. 't Dorp Nodehoc. Hennetocban, <?« Manfchap. Hen-
nekelang, f« Manfchap. Het dorp La^ih , f« Afbeelding. De Rivieren Wnhhf
en Wamoele. Manfchap van La'ala. Houte vaftigheid van ons. Macaffliarfche
Veiling. Het Dorp Pawayl , en Manfchap. Het Dorp Anin , en Manichap.
Groo/ï? Nagelboom. 't Gebergte C'xXikc. Z)ö;-^ Soetela, p« Manfchap. DorpLoc-
ki , Rivier Tenian. Dorpen tot Anin beboorende. De Hoek Hoelong. Dotp van
dien naam. Dorp Lucïela. Berg Saloe , ftrand Hatamoeli. Dorp Rora , daar
Hida]at zig in V jaar 1 610. nederfette. Lucïcia door de Heer van Dicmen , in 'i

jaar 16:^7. verovert. Dorp Siloekoe , f« Manfchap. xV/agtig Dorp Loehoc. Rivier
Way Oclat. Hoofden en Buurten van I.oehoe. Afkomft deferHoofden. En luel

iw« ^w f\ipati. Amala Ela V buurt. Huwelyk, £;? Geflacht. Ferdere Takken.
Pati Nayla V Kinderen. Geflacht-lyfl van het fweede Campon , Samaneri. Fan hei

derde Cimpon, Makatita. Mahhdoem, m/^ Planter i'ö/? V Mohhammedaanfch
Gcloove op Loehoe. Geflacht d''r vierde Campon. Het Dorp Kalikc. Defe vier
Hoofden van Loehoe Belfierdcrs van Hoewamohel. Hunne beftiering onder

^

ah die van Hitoe. Moeite tuffchen den Kipati en Mahhdoem 's Soonen. Die zich
tegen den zelven fierk maken. Oude Setel der Koninklyke Stadhouders hier. Dt
Spek-berg, Begraafplaats ^er Kimclaha 's. Engelfche, «« Hollanders ^^J/Vr. Houte
Lsgie der laatflen. De Veiling Overburg, hier gebowwt. "t Rivierken Beerau.
Loehoe 's afteekening, met hare Yeiïing. Nagel-komptoir /^i/Vr van otids , onder

een aanfienelyk Opperhoofd. IVie hier nu. ah Hoofd legt. Die van Loehoe de

Befte, en die van Cambello de Trotfte defer Inlanders. Verder Gedrag der hoe-
hoeneefen ontrent ons. Van welke verfcheide om hunne trouw geleden hebben-.

Door de Heer de Vlaming wel beloont. Waar de Loehoeneefen vervaaren zyn,

Vuyle Samem-otting op Hitoe , en Gevolgen. Oude Manfchap van HoewamoheL
Dorp Liela, en Manichap. Hoek Lauwa. Coefcoes Baey. Vergaderplaats der

Hongi. i?/^vVr Poeteh Leflï. Batoe Caloway. OW^ Seltfaaine gewoonte. De
lioek Lauma. '/ Dorp Way Poeteh j zeer Volk- en Nagel-ryk. Manfchap;
Moed op hunnen ouden Adel. En op andere Saaken. Voorwending van de Nagelen,^
hier gebragt te hebben. Hoewamohel ^^ 0«^e Nagel-plaats , in Amboina , en ook

der Nederlanders. Way Poeteh geeft aan die van Hitoe de Nagelen allereerft.

DeWen-
teltrap,

eenfwa-
re berg

tufichcn

Loehoe,
cp Cam-
bcllo;

Het dorp
Leffldi.

TUflchen Cambello , en Loehoe , lag

een fwaar gebergte , en onder 't

felve een berg , door de onzen de

Wenteltrap, en by den inlander Helat,

genaamt,over welken hoogen berg, die

van Cambello in anderhalf myl na de o-

verzyde van Hoewamohel tot op Loe-
hoe gewoon waren over te lopen.

Tuffchen Cambello en Liffidi , waren
ook twee hooge bergen , van welke de

klcenfte naail 'er aan , en op ifrand ge-

legen, de voornoemde Cdlenberg , van

d' onze , dog Awalahoe van den inhnde'r

genaamt wert, en de andre , de groot-

lle zynde, dicht by Liffidi lag , en die

wy aanltonds noemen zullen.

Anderhalf myl benoorden Cambello

,

ontrent twee mylen en een halve van

't N aflaufchc gat , en anderhalf myl be-

zuiden Erang
,

plagt het dorp Leffidi

te leggen j alwaar 't land na 't Weften,

allenskéns meer uitpuilt , en wel drie

mylen breeder wort.

Het lag aan de rivier Way Lilla , in ^ .

een fchoone en aangenaame valley , aan ]_:^^^

de voet in 't Noorden van een hoogen heerlyk

berg , Maloca Tapame Hoehoeme ge- gcweft.

naamt , zo lullig en vermakelyk , dat al- t.^^w°"*^

Ie, die dit geweft van Hoewamohel, in ^n^e"^
zynenbloey, ja zelfs na de verwoefting Kocbee-

van dat land, befchout hebben, zig ge-fle">ö{Ci

nootzaakt vonden te bekennen, noitaan-

lokkelyker geweft ontmoet te hebben,
behalven dat ook de jacht op wilde koe-
beeiten en herten , die men op Cambel-
lo, Leffidi j Erang , en op Ajer Mira
heeft (waar na toe veel vrylieden , met
een pas-cedul, van den Landvoogd, die

heeften gaan fchieten) zeer veel ver-

maak , en een luftige oefFening aan de

liefhebbers toebrengt.

Het plagt in zyn meeften bloey , mag»
tiger
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tcffidi's tiger dan CambcUo te zyn. Ook
drie

Hoofd-
Orang-
kaja 's.

het drie Hoofd-ürangkaja 's, waar van

by uitftek, Iman Swacki , de eerfte in

rang by ons bekent geweeft is,gelykhy

ook meermalen voorkomen zal. De twe

de was , Latoecole , die met een Terna-

taanfche Princes , Surter van Kaytsjili

Sibori, getrout, en dierhalven door den

Prins Jati^ totSengadji, of Hertog, en

cindelyk tot hoofd vanLelTidi, verheven

is. De derde Orangkaja, is Pati //V.iw,

wiens Campon , of gehiigt , in zes Soa 's

,

of onderbuurtcn bcllond, waar onder de

voornoemde dorpen , Eflim en Amaho-

lo mede waren, konnende dit derde deel

M -^*" Leflïdi alleen wel foo zielen , 250

fchap.^"^" mannen , 60 Dati's, en by verdere uit-

rekening ,
ganl'ch Leilïdiwel 1400 zielen,

waar onder wel 700 weerbare mannen

,

en ioo Dati 's uitleveren , alle mede

Ocli Siva's zynde, gelyk ook de voor-

noemde drie dorpkens. Moeloet, Hen-

netawali , en Elitoeaha , die onder Les-

fidi ftondcn.

Behalven dit Leflïdi
,

plagt 'er nog

ten oud Leflldi , ontrent de voornoem-

de rots Batoe Loebang , tuflchen de dorp

VAN
hadr\ Kalenberg

,
(wel eer ook de vcrblyf- Way ^

Tphats \an Kimelaha I.oehoe )) en Malocahoe.

Tapanc Mahoeme , zagtkens door-

droomde in een valley , waar in Ko-
ning Hhhmza zyn leger geporteert had,

wanneer die van Cambello, hem niet

ontfangen wilden ; na welk geval deze

valleye des Koning 's valleye genaamt y^^^p
is.

Ontrent dit rivierken plagt ook eenoeves-

ftcene llerkte, Toetop Moeloet , dat isting,

houd den bek, te leggen, om de Cam- T^^^^^^
bcUefen het uitvallen op de Leflldiërs,

toen zy nog onze bondgenooteu waren,

te beletten ; die anders op de Leflïdiërs

loerden, en hun ook wel van den berg

Malöca Tapane Mahoeme met iteenen

in hun Negry beftormt hebben.

Anderh.ilf myl ten noorden vanCam- porpE-
bello heeft men het dorp Erang, 20 dat rang.ge-

Lelïïdi ontrent in 't midden tuflchen E- (P?>"'

en Cambello lag

;

Oud
Leflidi

,

wat be-

rang

Cambel-

Die van
Cambel-

]o, en

Leflidi

,

groote

Nagel-

fluikers,

noorden j^ens Eflan, en Amaholo, teleggen,dog

alzo zy daar te veel door de Loehoene-

fen, en anderen, gequelt wierden, zyn

zy van daar na een andere plaats , een

halve myl benoorden Cambello , ver-

huifl:.

Waren die van Cambello in hun tyd

grote Nagelfluikers , en dappere voor-

vegters in de oorlogen , met die van

Hoewamohel gevoert , deze zyn het

niet minder geweeft , hoewel 'er geval-

len waren, dat zy hunne landslieden ver-

en Voor- ^eten , en ons toegevallen zyn , 't geen
vcgters. j^ oorzaak geweelt is , dat men , om hun

tegen de woede der Cambellcefen,enE-

rangers , hier over zeer op hen verbittert

te dekken, daar een Velting van opeen-

gelegde zeelteenen, rontom met palHs-

fixden bezet
,

gclegt , en een Nagel-

komptoir heeft opgericht , hoewel dat

mede, volgens den ongeftadigen aart van

dezen inlander , van geen langer duur

geweeft is, dan dat zy met de rcft , by

den algemeinen opftand, onder A/iTr^Vni,

weder vxw ons afgevallen zyn , en zich

opcntlyk tegen hunnen Koning , en de

E. Maatfchappy aangekant , en ons

volk jammerlyk vermoort hebben, wel-

ker bloed hun, en hunne makkers, na-

derhand vry duur betaalt gezet is.

Dit Leflidi , Cambello, en Loehoe,
Waren de drie hooftdorpen van gantfch

Hoewamohel , waar onder al de minde-

re dorpkens ftonden.

makende in ou- pj^nne-

de tydcn hctüeli,ot gefpanfchap,Hen- oehoe.

neoehoe uyt.

Schoon dit dorp juift niet cigentlyk

onder Cambello behoorde, hing het eg-

ter veel van 't zelve if
,

gelyk ze ook
genootzaakt wierden , hunne zyde te

volgen, want zonder die van Cambello,

die hunne Nagelen aannamen , of hen
toeftonden die daar te venten , zouden

zy van al hun inkomen berooft geweeft

zyn, zó dat de eenc vrientfchap de an-

dere weerdig was.

Zy ftonden onder een Pati , ^a//,ge- Erang»

naamt , en waren in vier Soa's of on-M-^n-

derbuurten verdeelt , die te zamen 46i*'-"*P'

zielen , i f9 weerbai'e mannen , en 68

Vefting

en Na-
gel-

komp-

toirin

Leflidi

opge-
licht.

Dati's uitmaakten.

Onder hen ftonden drie klcene dorp- NoelaS;

kens , Noelaa , Tabinolo , en Hoelong.
l^^'^^-

Het eerfte lag na 't Noord-Ooften , nóe-

een uur in 't gebergte , een ftcrk neft , long, on-;

dat veelen van ons volk gekoft heeft eer dcrE-

het verovert is , waar toe hun Orang-

kaja , Mackanohal Leajfoe , veel gewigt

toe gebragt heeft.

Tobinalo lag wat dieper 't gebergte 2eer NiS
in , en Itond zo veel als onder Noelaa j gelryk.

maar Hoelong lag midden in 't land on-

trent twee groote uuren van Erang , en

een groot uur van Tabinolo. Het ftont

onder eenen Pati Nipa, ook welden i-

mam van Hoelong gcnaamt.

Deze drie dorpkcas konden zeer veel Man-
Nagclen leverenden waren idcr zo fterk fchapde-^

van volk , dat zy famen wel 1000 zie-
j'^'' '^"^

Leflidi,

Cambel-
lo, en
Loehoe,
Hoofd-
dorpen
op Hoe-
wamo-
hel.

dorpen.
len, 330 weerbare mannen, en 112 Da-
ti 's te voorfchyn konden brengen.

Tuflchen Erang en Ajer Miia, is een'tGehugt

klippig gebergte , 't geen egter een-^'^to^»

Behalven de rivier Way Liflïi, fiecft ;
weinig ftrand , en een kleen gehugtje,£"j|

'

;n ontrent Leflidi nog een klcen ri- Alatoc genaamt, plae te hebben , dat on-^men ontrent Leflidi nog een klcen

viertje , Way Pihoe , dat tulTchen den

Alatoc genaamt ,
plag te hebben , dat on-^

trent 100 zielen, jo weerbaare mannen.
en
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Nibono,
en Toe-
löeheli

,

onder E-
rang.

cn I f Dati 's uitleveren kon , zynde meeft

Erangers , derwaarts gevlugt , en nader-

hant onder Noelaa gclleken.

't Gehugt ijus lag 'er wat bezuiden Erang , nog
Temi,eneej^ kleen gehugtje Temi j dat naderhant

- ^ ook onder Erang getrokken is. Het
Dorpje Nibonó , het vyfde van 't Ocli

Henneoehoe , lag een myltje bezuiden

Erang, tulTchen twee groote rivieren,

op een langen rug , dog was mede al

voor langen tydt onder Lrang ^ als een

Soa , of ondcr-gehugt gedoken , gelyk

ook Toeloeheli , wat dieper in 't ge-

bergte gelegen.
Schoon Erang was mede van ouds her , en is

OpEme^°8' c^" heerlyk en uitnement verma-

kelyk geweit
,

ja een aardfch Paradys,

en weergalooie Lufthof, zo van Nagel-

als Nooteboomen geweeft , dat men van

tyd tot tyd nog wel gewaar is gewor-
den, wanneer men genootzaakt wierd,
ettelyke hondert Amboineefcn, en Hol-
landers , tot het uitrocjen der Nagel- en

Nootenboomen j daai' omftreeks uit te

zenden. Öok was het bofch van Erang
met allerlei fchoone vmgt- en lommer-
boomen, zo rykelyk voorzien, dat men
iichi^een lulliger ilreek lands , dan deze

,

verbeelden kan.
Leffidi

, £)p gemeene markt-plaats , daar deize

markt-" laatftc gehugtjens hare Nagelen , enN oo-

plaatsde-ten lia toe bragten , was Leflidi , zoo
ïerdor- lang, die van Leffidi van Erang cnCam-
^^"'

bello niet afvielen , om het met ons te

houden.

Een half mylnoordelyker, dan Erang,
cn anderhalf myl ten Zuid-Ooilen van

het Naffaufche Gat , heeft men een

fchoone rivier , Ajer Mira , inde Wan-
deling, dog eigcntlyk Ajer Merah, dat

is, het root Water j of anders de Moor-
denaars rivier, na 't vermoorden van ee-

hige Hollanders
,

genaamt , die met
een groote witte llraal in zee Hort 5 ko-
mende van 't naafte gebergte afrollen

>

dog in de Weftermoeflbn, als 't regent,

vertoont

,

O I N Ai 4£
fchen dien hoek , en tuflchen dat eiland-

je, doorftroomt.

Deze hoek (die ontrent een half myl
lang, en een quart myl breed is, en waar
in men in een hoek ter linker-handtwee
ki-eekbn , als beflotene meirkens, ziet,

waar uyt men de vaartuigen zeer licht

aan de overzeide overhaalen kan,) ver-

toont zig vlak van voorcn , en niet al-

weegs benoorden en be-

, maar van daar ook
van Sïel , eenigzins

Rederi

van dié

Ajer

Mira.

2ig zeer root , en drabbig

daar de Macas-

daar zy in de droogc tyd zo klaar , als

kriftal
, ja byna weergaloos in helder-

heid is. Hier loopt het land nog meer
na 't weden uit , en is wel drie en een
halve myl breet.

In deze rivier was 't
^

(aarcn met hunne vloot , toen zy in 't

Jaar i6f j.na Amboina ovcrquamen, in-

liepen , en zig valt maakten , ter tyd zy
zich daar na wat nax\(llihocdi begaven.

'tNafRu- Anderhalf myl van defc voorname ri-

fcheGat. vier, ontrent een myl Noorden, cndan
nog een half myl Noord-Ooil op , daar

dit land wel tot de vyf mylen in de

breedte zig uitbreit , heeft men eenen
hoek, die vlak na 't Weften op Poeloe

Babi , of het varkens eiland , zoodaanig
aanloopt , dat het Naffaufche gat tus-

H. Deel.

leen een Huk
zuiden den zelven

tot aan de Hoek
riffig.

De Straat tuffchen dezen hoek , en
Poeloe Babi , werd by ons het NafTaü-
fche gat genoemt,om dat de Naffiufche bena-

vloot, in 't Jaar 1613. metdeZeevoogt, """S-

Jaques rHeremiteukgezeWt ,n:\ zyndood
met zynen Onder-Zeevoogd , Eugenins

,

in 't gemeen Gecti Huigen Schapenham
^

in 't Jaar lózf. met vier fchepen, door
dit gat in Amboina quam , 't geen on-
trent een quart myl breed is. In het
Naflaufche gat ter linkerhand , zoo als

men het van buiten doorvaart, ziet men
een witte klip, Alang genaamt, alwaar
't oude Alang, zou gelegen hebben.

Het eilandje, dat ten Weften van dit poeli
Naffaufche gat , en van dezen Wefthoek Babi.

van Hoewamohel , legt , werd gcmee-
nelyk Poeloe Babi , of het verkens- ei-

land , na de menigte der bofch-verkens,
die men 'er op heeft

,
genaamt. Het

legt tuffchen defen hoek , en het eiland-

je Kelang, zynde van Kelang door een
kromme guyl, ontrent half zo wyd^ als

het Naffiuiche gat^ en Solc , of ook wel
het gat van Hatapoeteh

, genaamt , af-

gefcheiden , in welk gat , zoo ftcrkcn

Itroom gaat , dat 'er geen kleene vaar-

tuigen, zonder 't uiterfte gevaar, weten
door te geraken, ten decle om dat de
ftroom daer zo geweldig maalt , ten dee-

le , om dat zy ten eerften , of op de
wal van Kelang , of op die van dit et-

land, in flarden geflagen worden, voor-

al , zo 'er maar wat wind by koomt.
Dit eilandje is ontrent een myl lang, Hoe't op

en ontrent een quart myl breet. Aan dit Ver-

de Zuid-zyde heeft het byna in 't mid- j^en|-ei-

den , dog wat Ooftelyker , een kleene j^"\^^^"

inbogt, Sona genaamt , van welke af.

Ooft om , de gani'che Ooft- cn Noord-
zyde , wat rifiig is , 't geen men ook
eenigzins bewellen dit inbogtje ver-

neemt.

Het is na zyne kleenheid al vry berg-

en bofch-agtig , dog zonder rivieren,

dan dat men een kleen fpruitje beweftcn

het bogtje heeft.

Van dit eiland weder af op 't land van

Hoewamohel , en ter zyden uyt na 'c

Straal

Sole.

Oorten , op den Weft-hoek van kleen

Ceram , of wel den hoek om flappen-

de , loopt het land weder een groote

F ander-



Water-
plaats.

4i BESCHRYVINGE van
•anilerlulf myl na 't Ooilen , puilende, y:in de Heer Jrtus Gyfels ^ oud Aflahoe- q^j ji^,

na dat men een klccn bogtje voorby is , hoedi re leggen , met welk dorp die lahoedj,

"

een weinig uit, en dan zo"regtOoltop, Heer groote moeite kreeg , 10 verre,

tot aan de zoo genaamde Waterplaats dat hy in 't jaar 1651. genoodlaakt was

met een riffig llrand Icopendc. het den Oorlog aan te doen, en alle boo-

Het hectlin het Ooiten medecenklcen men om verre te hakken.

Beooftcn Aflahoedi , legt de Berg , g^^g oe-
Ocle , door ons volk de Bonoafche Ie , Baay

berg gcnaamt , om dat die van Bonoa , Haloe.

in de laatlte Oorlogen derwaarts ge-

,
vlugt, zig op dien berg verfterkt had-

den.

TufTcIien deze twee bergen is een

kleene vlakte, en agter de zelve de bc-

flootene kleene bay , Haloe , waar in

inbogtje , dat ten Noorden van Ajer

Mira ontrent anderhalf myl , en ten

Wcilen van Aflahoedi een myl Icgtj

dragende zyn naam , van dat ons volk

in oorlogstydcn daar nu en dan wel plagt

tvater te halen.

Hier is het land van Hoewamohel
ontrent weer van de zelve breedte , als

't by de rivier Ajer Mira was ,
giflende

dit mede ontrent drie en een halve myl men tegen alle winden zeker legt > dog

breed ; dog van hier verfmalt het land

hoe langer hoe meer , en loopt van de

Waterplaats Noord-Ooft aan.

Gelyk nu de dorpen van Hoewamohel,

tot nog toe van ons befchreevcn, alle op

de Oolt-zyde van dit land leggen , alzo

zal het volgende, dat wy nu nog tot aan

de pas van Tanoeno toe befchryven zul-

len, in 't Noord-Ooften,of in 't Noor-
den van kleen Ceram , voorkomen.

De eerfte plaats na de Waterplaats

,

Airahüe- die wy ontmoeten , ontrent een myl ten
*' Noord-Ooften van de zelve, is het ver-

maarde dorp Aflahoedi, al waar zig eerfl:

een flnalle inbogt , en even daar aan een

uitpuilende hoek , en dan weer een in-

bogt , en een andere reevige hoek ver-

toont , ontrent welken men vcrfcheide

moeraflen onder denrotzigen bergKeli-

latoe ziet , dien de onfen den rooden

Berg noemen , by welken aan des zelts

eene zyde, zig een ondcraardiche Woo-

Dorp

BergKe-

idatoe.

nmg. of Celle , vertoont , die wel eer

onlb vyanden tot een vaite vlugtplaats

diende, te meer , alzo zy van onderen,

door cenen naauwen en verborgen toe-

gang , daar op wiften te komen , daar

hen niemand, zonder groot gevaar, ge-

naken kon.

Rivieren Beneden langs dezen berg ziet men
Solopa, de rivier Solopa } dog wat Suydclykcr
cnVVay ^^ rivier Way Pore , die wel veel gro-
^^^'

ter, m.iar brak van Water, en daarom
door ons volk de Zoute rivier genaamt

is, 't geen ook wel te gclooven is, alzo ! leefde , waar van

Moe-

voor de zelve is het wat riffïg, zo dat

men moeite heeft om 'er in te komen ;

't geen egter onze vyanden niet belet-

te in de laatften Oorlog menigvuldige

uitvallen hier uit te doen , eer wy eens

wiften , waar zy van daan quamen.

Hoe egter de wakkere en o'^vermoei-
^(^^^^^^

de Heer , Armld de Vlaming , in 't jaar dj door

i6ff. dit vuil gebroed der Afl^ahoe- dcHr. de

diers hier heeft weten te vemeftclen ,
^''•*'"'"°

en hunne fchuilhoeken te ontdekken, '

zullen wy omftandig elders zien.

Dit dorp ftondt wel eer onder êenen
Rddja , oi Latoe jijfanke , dié wel een
groot Koning moet geweeft zyn , ver-

mits Radja, in 't Maleits, en Latoe, in

'tAmboinecs, Koning beteekent.

Het dorp beftond uit vier Soa 's , ofvierSo-'
onder-buurten , waar van de eerfte, a's of

Noeroe Latoe, onder den Koning ftont, buurten,

wiens geflagt geheel uitgeftorven, waar
na het gezag op Tamacla (dat is Jon-
ker) Hatela vervallen is,uyt welk ftam-

huis zig nog lang daar na de Orangkaja
Camera

,
(of Land-Raad ) Laulata , op

Manipa aan de Vefting , met nog een
andere Orangkaja Amanitoe , onthouden
heeft.

De tweede Soa , Noeroe AJJal , ftont

ondereenen Tamaela Ocwen, die ook in

de Land-raad als een lid zat. De derde

zyndc nog een minder Tamaela AJfal^

van welken nog een nazaat aan den roo-

den berg , ontrent 't Kaftcel Viéloria,

wy hier na nog

Houte
Vffting

in 'tjaar

1640. op
't ftrand

Arigoe-

fprceken zullen > en het vierde , van ec-

nen Cajoan , mede meeft uitgeftor-

ven.

Deze Ingezetenen van Aflithoedi , wa- Waren

ren van ouds her ftoutie Zee-roovers, groote

gelyk die van Bonoa , en meer andere
ylH^'^'

eilanden , en gelyk de Papoewa's nog
zynj een Ambacht, 't geen aanleiding

„ ^ , _, tot den oud ftcn handel , in de wereld, a^°"
Jaar -- - - - ... -fi"'

door die Icn,) in 't jaar i(5f i. door die van As- heeft j en dat men voor zo onecrlyk en benipe-

vanAfla-fahoedi, na dat zy al ons volk vermoort berifpelyk in deze onnofele en domme 'y'^"'"

''^',^^'jj af- hadden, afgeloopen.

pen?" -Agter dit dorp plagt

zy haaren oorfpronk uyt een vui

ras , of kleen binnen- meir , heeft.

Op het ftrand Ariyocna , tuflchen

deie twee rivieren , heeft de Landvoogt

Jan Ottois, in 't jaar 1Ö40. een Houte
Vefting, met noodige befetting,gelcgt,

om de vreemde Nagel-fluikers , die zig
iiagclegtyeei hervv.aards om de fchoone reede
Dog in 't begaven , waar te nemen ; dog deze

Vefting is al mede (gelyk wy zien zul-
|

te weten , den flavenhandel
,

gegeven baciit, zo

in de tydcn

Cerammers ,

keuren moet

,

, ., , . indeze
en andere eilanders , niet neden.

alzo de aloude Helden der

Grie-



AMBO
Grieken

,
gelyk wy in 't eerfte Deel

van dit werk uitvoerig toonen , daar

I N A.

van niet vry waren
,
ja hun werk maali-

ten van menfchcn te rooven.

Zy deeden met hun Zecrooven onze

vrienden veel afbreuk j 't geen de Heer
Herman vanSpeult in 't jaar i6ip. nood-

zaakte deze Hoewamohelefen dit Am-
bagt te verleeren,en hen in hun neft aan te

talten , waar op zy beloofden , dit men-
fchen-rooven te zullen nalaten ; maar 't

en duurde; niet lang , alzo dit het eenig-

fte middel was, waar op deze ftoute en

Digetyd. luye gallen beltonden , zig van geen

winll der Nagelen konnende voeden,

en zig verder enkel met de viflchery,

en het Sagoe kloppen , bezig houdende,

waar van met veel overfchietende,

dwong hen de nood weer aan 't zecroo-

ven te gaan, zig op de ontoegankelyke

vlugt-bergen ^ die zy voor ongenaak-

baar hielden ^ vertrouwende.

Voor, en rondom, den berg van As

Door de
Hr. van
Speult

beteu-

geld.

Vooree-

Noeiïa

Ela , en

NoefTi
Nitoe.

4^

Noeffa

kens

hier.

fahoedi , heeft men na zee toe ettelyke

kleene eilandekens , van welke het groot-

fte, zeer rotzig en fcherp, Noefla Ela,

irccht voor Airahoedi,zig vertoont. An-
dere noemen dit Noefla Nitoe ^ of het

Duivels eiland , waar op een Veiling

,

Malawa Nabi genaamt^plagt te flaan. In'tN oord -

enanderèOoften heeft men 't eilandeken, Mala-
eüande- waj na 't welke, Ooll aan , nog eeni-

fic andre volgen , die Oeka Choeway

,

Oeka Talla, Oeka Nitoe, enz. genaamt
werden.

Moeie- ^^^'^ gevallen de E. Maatfchappy

,

lykhe- met deze iloute gaflen in den Oorlog

,

den, met by Madjira's afval, van 't jaar i6f i. tot

Affahoe-
'""

.i'"^^'" '*^f'^' gehad heeft, alzo de vyan-

di.van't den, met eengrooteonderftandvanMac-
jaarióji.cafllaren, Malleyers, Tcrnataanen, &c.
^^1 !.j^^'^gedekt,zig met zeven Iterkten boven mal-
* ^ kanderen vail gemaakt hadden, en hoe

zy mede door de dapperheid van den

Doorde Heer de Vlaming getcmt zyn , zullen
Hr. de ^y omftandig op zyn plaats verhaalcn

,

tei^e^n-^
en te gelyk dan aanwyfen, hoe ditfchoon

de ge- land tot een woeflyn gemaakt , en ge
bragt.

Die van
Affahoe-

di op
Manipa

heel ontvolkt is, om aan anderen te ke-

ren, niet wederfpannig te zyn.

Men heeft hen zedcrt mede op 't ei-

land Manipa , agter de Veiling Wan-
trou, op Tomilehoe , ofwel Beooften

gépiaatft. by die van Kelang , Mafl^ivoy , Toeban
en l^oehoe, gelyk wy in de befchryving

van Manipa, en Bonoa, reeds aangchaalt

hebben, geplaatll.

Gebergte Een myl beooilen Aflahoedi , ziet

Tapi, men het fcherp voor uitlleekende ge-

bergte , Tapi , naad aan 't welke een

diepe Baay , Pcifela by den inlander,

dog by d' onze Gyfels Baay , genaamt

,

na 't Zuiden vry diep infchict, van vo-

ren ook met een rifje bezet , alwaar het

land niet boven anderhalve myl breed is.

Baay

,

Peifela

Wanneer men van hier een Halve dag DorjJ

Zuid-Ooll aan land-waart ingaat, komt Henne-

men by het wel eer vermaarde dorp,'^^°'

Hennetello, diep lantwaart in gelegen,
dat in zynen bloey wel in drie byfonde-
re dorpen bellont , 't geen ook hunne
naam in 't Amboinees te kennen geeft

;

dog zyn die drie , naderhand tot een
dorp zamen gefmolten..

Ontrent midden in 't land , tuflchen
Peifela in 't Noorden, en het MeirNo-
an in het Zuid-Ooilen, drie mylen be-
ooften Aflahoedi , lag dit groot dorp,
dog befl:ond meeil uyt Alfoereefen , of
wilde berglieden , die in 't eerll onder
geen llrand-dorpen Honden, hoewel zy
daar na met die van Laala vriendfchap
hielden , dog eindelyk zig by die van
Aflahoedi, als de naail geleegcne , voeg-
den , om met hen te fchcppen.

Hoe hen de Landvoogd Gyfeh te ver-

geefs aangetall heeft , en hoe zy zedert

van daar verltroyt zyn, zullen wy elders

zien.

Pas beooften dezen fchei-pen hoek,
Tapi , ontmoet men een andren , diepen
inbogt, Hattahoeli genaamt j die weer Bogt,"

in verfcheide zeldzame binnen-wateren , Hatta-

even als of ieder een vertrek op zig zei-

ven was , verdeelt word. Even agter

die binnen-wateren , heeft men een groot d-
. . _^ ,

^
. , ,

ö Binnen-
bmnen-meu-, lehoemma, dat door ze-meir,
kere klippen , zig van buiten als een on- Tehoc»

deraardfch hol vertoonende , in Zee uit- ™"^*".

watert.

In alle deze wateren is het vol Kay-
mans, dat wel te gelooven is, alzo die

de Moeraflèn en binnen-wateren zoe-

ken , en hier niet gemoeit nog verdre-

ven worden.

Op den Ooft-hoek , heeft men nog
een yerfche rivier, Way Lapo genaamt,
en dicht daar by Poeloe Tikos, , of 't WayLa^
Muifen-eiland , zynde dit ftrand verder Po- Poe'-

Ooll aan , tot den pas van Tanoeno ,
^^ ^ -

meeft moerafllg, woeft,en onbewoont,
en fchiet het land daar Noord-Ooft en
Ooft aan zoodanig in, dat het by Poe-
loe Tikos , maar vyf quart , of anderhalf

myl, en by de pas zelf maar een myl,
wyd is.

Dus verre nu tot aan den naauwen
hals, of de pas van Tanoeno , die kleen

Ceram van het groote fcheit
, genadert,

zo zullen wy by die zelve , nu na de
overzydcyof het Ooftelyk deel van Hoe-
wamohel , overftappen , en zo Zuiden
aan , weer na den Hoek van Sïel , om
ook de dorpen, die aan de Ooft-zyde leg-

gen, re befchryven, voortgaan.

Dog moeten wy voor afzeggen, dat, LoetiocJ

gelyk Loehoe een van de drie hoofd- 't voor-

dorpen op Hoewamohel was , het , zo in "^""'^*

opzigt van 't getal der dorpen , daar on-
jj^otd-

dér Itaande , als dat daar de Tcrnataan- dorpciu

F 4 fchc
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I)orpen

daar on-

dei- Haan-

dr.

Dorp
!Noam

,

Tolkryk.

't Dorp
Sero-

!auw

,

zeer

volk-

en Na-
gehyk.

Swraarc

Nagel-
boomen
hier , Re-

den van

Alle

koomen,
tot den
hoek van
Sïcl uit-

gerocit.

Onnoze-
le daad

Van die

Van Se-

rwclauvv.

fche Stadhouders op Gammafongi , hun-

nen Zetel geplaatil hadden , en ook in

opzigt van veele andere zaaken , het

voornaamlle van deze drie geweelt is.

De dorpen nu , die ónder Loehoe Hon-

den , oF liever hare Nagelen daar ter

markt bragten, alzo die mindere dorpen

altyd ftyf loochenden , onder di van Loe-

hoe oit gellaan te hebben , waren Se-

roelau, Noeheloe , Laala , Hennckc-

lang, Hennewalij Hennetoeban, Hen-

nelefll, Pauvvayl, Locki^Soetela, Hoe-

long, Rora, Leflïëla, Saloekoe^ Lic-

la, WayPoeteh, en S iel.

Naaft aan de pas van Tanoeno plagt

in oude tyden de volkryke Negry No-
am aan een Talaga , of Binnenwater, te

leggen, dog daar is geen menfch van o-

vergcfchootcn , alzo dit dorp genoot-

zaakt geweelt is, wegens de ongezond-

heid van 't land te dier plaatze, te ver-

huizen^ of uitgellorven , en verfmoltén

is.

Het dorpken , Seroelauw , dat meer

na 't Zuiden legt ,
(waar na toe het land

zich met een flauwe bogt buigt ,
gelyk

het al, eer men aan dat meir komt, hoe

langer hoe meer verbreed) is in oude ty-

den een zeer volk- en Nagel-ryke Ne-
giy geweelt, zodanig , dat 'er in haare

Oeli, of gefpanfchap ^ enkele boomen
waren , die een Bahara , of ffo pond

Nagelen , in eencn Nagel-oogft, konden

opbrengen, waar van men oordeelt oor-

zaak te zyn,dat zy, by 't uitroejen der

Nagel-boomen in de eerfte tyden, on-

gemoeit bleven ftaan , en aldus vry gro-

ter, dan die aan ftrand Honden, gewor-

den zyn , hoedaanige boomen men hier

en daar op afgeleege gebergten meer

gevonden heeft. Van ditSeroelau af, tot

. de hoek van Sïcl toe , Svierden in 't jaar

ï6if. allede Nagelboomen, zoo verre

men komen kon, door hulp der Naflau-

fche Vloot verwoeft
,

gelyk in 'i

16^3. onder de Heer Gyfels nog
gefchicd is.

Men zegt , dat het volk van dit dorp

zodom was , dat zy, een vaartuig uit Ban-

da voorheen , daar ten handel gekomen

,

ziende zeilen, roejen, en als een blixem

voorby het ftrand vliegen , de proefwil-

lende nemen , of zy dit niet na konden

doen, kloekmoedig ten groote getale op

een hoogc Waringin-boom, metpmng-
gajcn of fchep- riemen in de hant tot aan

den top geklommen zyn, alwaar ze eerlt

het zeil opgehaalt zich op de takken ver-

deelt , en alle ftcrk hebben beginnen te

zingen, en fcheppen> dog het fchipniet

Voortgaande, is 'er een, nog wat Inedi-

ger als de andre , na beneden gelopen

,

zeggende, dat dit geen wonder was , dat

het niet voortging , alzo de boom , waar

©p de Bandanefcn zaten, los 5 en dcae nog

)aar

eens

aan zyn wortel vaft was; maar dat hy
wel raat wilt, om dit te helpen j daarop
hakte hy met zyn parang (of hakmes)

dien boom zo fcnielyk ter neder, dat al

die vcrltandige fcheppers met boom met
al, eer zy 'er om dagten , na beneden

quamen , waar door veelen arm en been

braken, en zommige jammerlyk het le-

ven lieten.

De naaftc Negry, die aan Seroelauw 't Dorp

volgde, was Noelehoe, die in 't Noord ^°'^^'^-

Wclten, en van Laala ontrent een myl
lag, dog die is mettertyt mede verfmol-

tén, fchoon men wil, dat zy in oude ty-

den 200 zielen, wel 82 weerbare man-
nen, en 50 Dati's uitleveren kon.

Daaraan volgde^ watZuidelykeraan, Henne^

Hennetoeban, een dorp, dat mede eeni- "^^ "'

ge betrekking tot de Javaanen van Toe- fchap.

ban fchynt gehad te hebben, alzo het

dien naam niet vergeefs gedragen heeft.

Ook was het redely k magtig,alzo het 400
zielen ^ ipo weerbare mannen , en 67
Dati's, optelde.

Wat meer Landwaard in, een myl van F*?"""^*

ftrand tuflchen Hennetoeban en Laala, e,inm*
recht agter 't laatfte lag Hehnekelang , fchap.

een fraai dorp , en al vry vcmnogend,
alfoo men hier 390 zielen, i6o wccr-
baare mannen , en fS Dati 's had.

Naaft hier aan volgde het dorp La'dla, Dorp

de Hoolt-plaats vaneenbyfondergefpan-^j?^^'^'''

fchap, beftaande uit dit,endevierlaatft-^iip v
gemelde dorpen. Ook begon dit Land
hier weer breder na 't Zuiden te worden.
Men ziet dit kleen dorp zeer luftig inde
plaat N". IX. by 't Sagoe-bofch leggen.

Het lag ontrent twee mylen van de Pas
van Tanoeno, en wat verder het doi-p

Lokki , diens evenmatigheit hier aan
deOoft-zyde, eveneens als 't land ana
de Weft-zyde was.

Dit dorp is aan een vlakketi oever ge- Rivieren'

plaatft , ten wederzyden een fchoone ri- ^^''**

vier hebbende , de ecne Walela , en de moele.'

andere Wamoelegenaamt. Het was ver- ^
deelt in drie Soa's, en wel <Too zielen fterk, fchap"van'

|Zo dat het ruim 200 weerbare mannen, Laala.

!enpo Dati's, uitleveren kon.

Ontrent de laatfte rivier is in vorige Houte
tyden een houte vaftigeit van de Neder- vaftigheit

landers geweeft, die onder Madjira^src-
'*'*"*"*•

gering in 't moordjaar löfi. mede is af-

geloopen.

Twee jaaren daar na, hebben de Ma- Macas-
calTaren hier weer een groote vefting ge- faarfe

boud , om defe tot 'een fpys-kamer voor veiling.

hunne troepen op Aflahoedi te houden,
vermits tuftchen Laala en Lokki veel

Sagoe valt j dog in 't jaar 165*4. is de zel-

ve door de onzen veiovert.

Naait aan Laala lag het dorp Pawayl, Het dorp

ontrent een myl van Lokki , op ftrand gn^an-*
kennende 200 zielen 80 weerbare man- fchap,

nen,cn zö Pati 's , uitleveren.
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boom.

't Ge-
bergte

talikc.

't Dorp

Het dorp Een halve myl Zuidelyker was het
Anin,en dorp Anin, anders ook wel Hennelefli

?l^."" genaamt , digt by 't ftrand, fterk ijo
zielen, waar onder men toj weerbare

mannen, en 3? Dati's telde. Hier plagt

Groote '-^^^ ^^^ Nagelboom tezyn, die weleen
Nagel- Bahaar Nagelen gaf, waar mede de Hi-

toecfe gefanten de Hollanders lokten.

Tuflchen dit Anin , zynde het hoofd

van 't gefpanfchap van vyf dorpen j dat

wy nubefchryven, en tuflchen Ajer Mi-
ra, aan deWell-zydevan Hoewamohel,
lag het rótzig en ongemakkelyk geberg-

te Calike, byde onzen het fpeilewerks-

kuflen , van wegen de feherpheit der klip-

pen die men over moed, genaamt, van

't welke in 't vervolg meer zal gefpro-

ken worden.

Daar dit Land tot aan Laala meefl:

Zuid-Wellr geilrekt had , begon het

nu van Laala af meell regt Zuiden aan

te loopen , en zig van Anin , tot aan

Lokki, Weer op zyn breetfte te vertoonen.

Naatt aan HennelcfHofAnin, een half

chman-
"lyl Z-uidelyker en een half myl Noor-

fchau. delyker j dan Lokki, hoewel wat land-

waart in, lag het dorp Soetela, 't geen

wel 180 zielen; 70 weerbare mannen,
fen zi Dati's; gewoon was op te geven.

Dorp , Een half myl Zuidelyker; en een myl
Loldi , benoorden het dorp Hoelong , lag het
^^'^^

. dorp Lokki in een kleenen inbogt, aan

't llrant TariammaTimul,alwaar menook
de rivier Tcnian had De Kimelaha 's had-

de de zelve wel eer verfterkt
,
plaatzen-

de daar, mt verfcheide bygelegene dorpen;

eenig volk. Het lag drie mylen benoor-

den Loehoe; en 't was die plaats, daar

Kimelaha Madjira zo veel vaftigheden

boven malkandcren gemaakt had , en

daar hy zo fchandelyk met al de zynen

uit gejaagt wiert, gelyk wy elders zul-

len zien. ,

Verdre j^^j. behoorde mede onder het gefpan-

j°('^^U,n fchap van Anin
,

gelyk ook Soetela,

behoren- Hennewali en Pawayl.
de. Een myl hooger na 't Zuiden lag de

Hoek grootej dog zeer vlakke hoek Hoelong,
^°^' alom met JVlangi-Mangi-boomen bezet,

dorp'vah
waar agter wel eer ontrent een myl een

dicii dorp van den zelven naam lag , diens

baam. volk mceft uitgeftorven , en verfmolten is.

_ De naafte plaats hieraan ftrand is Les-

Lucick, fi^l^? by ons Lucicla genaamt, eendorp

ontrent en half myl Zuid - Weftelyker

op, hoewel aan de Zuidzyde des lands.

Het lag aan een fcherp afgaanden berg

,

4>-— c-, die zie in zee als een kallcel ofBorftwee-nerg aa- . j i- f-

loe.en'tnng van rotzen vertoonde , die men ba-
ftrand loe noemde. Ook had men daar ontrent

geen ftrand , dan 't ftrand Hatimoeli

,

aan de Zuidzyde gelegen.

Een half myl na het gebergte, wat
nader aan Hoelong, dan aan Lucicla, had

men het dorpje l<ora, dat mede onder

O I N A. 4j
Luciela behoorde, waar heen de TernS-

g ^-^
taanfche Stadhouder Hidajat , met hetdei^eo^
Opperhooft van Loehoe gefchil over Jhet

wegen der Nagelen hebbende, in 't jaar
lózo. van Gammatangiopkraamde,meC
voornemen om zig hoe langer hoe meer
van ons te verwydercn, en zig op dieii

berg tegen ons fterk te maken, 't geen
voornamelyk onderde Kimelaha 's Leliato
enLoehoegefchiedejweshalven JltLuciëla
in 't jaar 1637. door den Opper Land-
voogt van Indien , de Heer Antoni van

j .,

,

Diemen , aangetaft , verovert , en zodanig do"or de
verwoeil is , dat het zedert onbewoont Heer van

gebleven, en 't oude Gammafongi weer ^'5™^'*

Hata-

moeli.

't Dorp
Rbra,
daar Hi-

dajat 2,ig

tot een SetelderTernataanlcheStadhou- '"^^J*"

ders gebruikt is. verovertj,

Naart aan Luciela ; Zuid-Weft aan,
boog dit land zig zeer fchielyk na 't Zuid-
Werten, en dan verder na het Zuiden,
tot dicht aan den hoek van Siël, daat
het weer wat Zuid-weftelyker ftrektei

om dat de hoek van Siël vlak Zuiden
aanliep.

Een weinig verder als Luciela, al- 'tdor^

waar dit land Zuid-Weft aanloopt, en
^^'°^'^°*

een begin maken wu, om zich tot opfchap.
'

een myl breedte te verfmallen , plagt
men het dorp Saloekoe op een fteilen

berg; die vol rotzen en klippen en niet

wel te genaken was, te hebben, dat on-
trent zoo zielen , p8 weerbare mannen ,

én zo Dati's, uitleveren kon.

Naaft hier aan , drie en een half tnyl Magtig

benoorden Siël 's hoek, deed zig de der- ^^R .

de Hooft-Negry van Hoewamohel, en
het voornaamfte dorp aan deze zyde van
het geheel land op kleen Ceram ; het

wydvermaarde Loehoe op.

Het lag aan de rivier Way Oclat , en Rivief

verfpreidde zig wyd en zyd ten deele na ^^^
het klippig gebergte ; ten deele n4 't

ftrand, daar ontrent gelegen. .,

Over dit dorp had men vier Hooft- Hdofdcti

Orangkaja's, die weer over vier Cam-'=n buur-

pons of buurten regeerden , onder alle^"J^,
welke de Kipati van Loehoe de aan-

*

zienelykfte ; en de eerfte in rang was.

Het eerfte Campon ;
genaamt Wa-

ran Leytoe , was onder den Kipati , waar
nevens nog drie kleene . prangkaia 's

waren, te weten WaranBefi, Manoe
Befi , en Loehoe Tican; benevens des

Kipati 's broeder; Loehoe Bcfi.

Het tweede , Samaneri ftont onder

Kottaulima , wiens tweede mede-beftier-

der Caloewa was.

Het derde, Noeroe Makatita, ftont

onder Nagaroe Lamoe , Pati Halat en
Kelitoewa.

Het vierde Timul Pawayl , ftont on-

der Lojata, en zynen Orang Tveha, of

oxx^^t.Loebefi.
c^ a ^

Afkon^
Deze vier vcrhaalcn hun afitoialt al-

jgj^j.

du§^

Ia
hoofde
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En wel

van den
Kipaü.

In opzigt van den Kipati vertelt men,

dat van oudshier twee broeders uitWaran,

of Banda, Oeloe Ela^en Jmala Ela, op

het ftrand van Loehoc zyn komen aan-

dryven, van welke de jongitc tot zyn

verblyf het verheven en klippig ftrand by

het riviertje Wai-an (na hun land zo ge-

naamt) verkoos, gelyk hy zich aldaar

metter woon ook goet vont neder te

ietten.

Zyn broeder Oeloe Ela wilde hem
wat verder hebben; dog hy antwoorde: lia^ en drie xullers. Habiboe liet ook een

wat verder? het is hier goet voor my. Het zoon na, lingal, van welke 'Tenoebeft en

is wel , zeide Oehe Ela, men zal uw \Kiboeba, (anders ook wel Imam IVayleo-

Campon dan ook Samancri, dat is, wat
j

la genaamt,) voortgefproten zyn , die

verdef) noemen j waar van dit Campon 1 weer ecnen Alaoel, gelyk die eenen Lis-

dien naam behouden heeft. Oeloe Ela l/aele naliet.

vahRoeman, by Liffabatta, hiei" is ko-

men aandryven , nalatende een zoon lyee-

lij'a. Deze bragt eenen Afahhdoem voort, ^^l^^"

die Prieiler en eerlk voortzetter van het ^°^^

'

Mohhammedaanfche gelove op Loehoe planter

geworden is. Hy liet vier zoonen na, van 't

Oejfen, Habiboe^ Hidajat en Jlawadyn.^°^\
OeJ/enXiet na, eenen Coelipa , en deze^jja^fg i

weer eenen Kackialija , wiens zoon Boe- gelove

'éne ) of anders Orangkaja Moeda ,
genaamt op '^o^'?

wieit. Deze gewan een zoon Latoehoe-
°^'

Amala
Ela 's

buurt

,

flacht.

Verdre
takken.

Pati

Nayla 's

begaf zich wat hooger op , e4i zcttedc

zig ontrent de rivier Way Oelat neder

,

welk ftrand en plaats hy Tommolale
noemde.

Boven aan deze rivier vond hy eenige

wilde berg-luiden, met welke hy door

een hond, die hem eeril overtuigde, dat

huwelyk, 'er menfchen waren , in gefprek quam

,

S" $^- verftaande , dat hun Orangkaja Tama'ela

Oelat genaamt wasj uit welk volk hy

een vrouw troude , by welke hy vier

Zoonen kreeg.

Van den eerften , Pati ylnoen , zyn

'er geen meer overig.

De tweede was Pati Nayla , de derde

Pati Keker , en de vierde , Loehoe Befi

genaamt.

Pati Nayla won een zoon, Pati Wa-

kindeKn '^ » diens zoon weer H^toe Seke was , die

'twee zoonen, Tagalijfa en Patil, naliet.

Tagaltjfa had een zoon , Pati Leka ge-

naamt, die aan 't kafteel Viftoria ont-

balft is , nalatende eenen P^wV , dieeenen

fFali gewan, wiens zoon Jicali was.

r fl « - ^^^ geflacht nu van Samaneri,\ geen

Lyft van anders Kottaulima genaamt is , wort al-

Jiettwe- dusopgetclt, Amala Ela liet een zoon
de Cam- ^^^ q-'^y Mattaena wiens zoon , Mattae-

manèrir "^ //^/öf gcweelt is. Van deze quam Hoe-

wa Linay^voorx. wiens zoon Oenos genaamt

Wierd , die eenen Perotamia naliet. De-
ze had twee zoonen , Kaki Tarroe en

I Sekeronea , van welke de jongite een zoon

Bagadat , dog de oudlie vier zoonen

,

Ticos, Parmata, Pati Holit , en Laiva-

hhoe genaamt, naliet. Parmata had twee
Zoonen , die na Batavia gezonden , en

jjdjaran cn'Tanna gen-nzmt zyn , behalven

welke hy nogeenenTommatallah-AÓt. Pa-

ti Ilolit liet Eladji na (die nu op Hila is)

als ook foeiifane , en Babamnio , die ook

na Batavia verzonden is. Lawalihoe liet

na cencn Ko'èela , die nog lang 'er na op
Mamaio gevonden wierd.

Vanhet Het derde Campon of buurt Makati-
-dcrdc ta, verhaalt zyne afkomft zodanig, dat

^lakati"
^^^^°^^^"">^

t ^^ eerfte van dit ftamhuis,

"**>• gefproten is yan eenen Kelitoewa » die

'limoel Paivayl 's des Orangkaja 's nazaten Geflachf

waren deze volgende, Lflw^f/? was ge- van 't

fproten van Giloto ^ alwaar hy hooft van X'^™^

Timuien Lojatageweeft was.Hy was ge- ot van

boren en ook hoott gewceft tot Pawayl , Tmioel

nalatende een zoon Paca Paca, diens zoon^^^^y'-

Maradja Goenawas. Lojata '
s
gcüzgtis al

voor lange jaaren uit de werelt geweeftj

dog hy is vervangen door eenen Hatio

Mamaio , ook wel Tama'éla Kalike ge-

naamt, en door Patija^ anders Kramer
genaamt, die twee broeders waren. Dat
zy hem vervingen j gefchiede, om dat

hunne voorvaderen aan een zufter van Lo-

jata waren getrout gewee ft ; want anders

waren zy hoofden van Kalike, een dorp Hc^doifl

der Alfoereefen, wel eer agter Gamma- ^^^^•

Songi op den berg Helut gelegen. Ha-
tieb Mamaio liet drie zoonen na , Hadji ^

Abdul Rabhman , en Barhamme. Abdul
Rahbman liet Gorma en ligatalla va..

Kramer had twee zoonen , Sekebire en
Warna Be'é.

Wy haaien deze geflagten wat nader
op, om aan te wyzen, wie in elk van
deze ftamhuizen, in vervolg van tyt by
verfterf, de naaile tot de regeering is,

waar uit men anders noit, zo daar van^
in opzicht van dcvoornaamftegeOagten,
geen nette aantekening gehouden wiert,

zou konncn geraken.

Deze vier üppcrften van Loehoc zyn
vici^^*^

de belHerders niet alleen van het dorpHoofderi

Loehoe , maar ook van de ganfche Ooft- vanLoe-

zyde van Hoewamohel geweeft , en heb-
\x\l^r^

ben zich in het ftuk van 's lands beftier vanHoc-
geheel na den trant der Hitoecfen ge- wamo-

dragen ; hoewel deze regering vry ouder,
ll^'j?

dan die van Hitoe, is, alzo zy de zelve ^y^^"

tot in 't jaar 1400. weten op te i'^kenen,
j^^^^^^

en zaken verhalen , die daar mede be- beftiering

ginnen. ouder,als

De Kipati was altyd onder hen de^^^'*"

eerfte, en voorzitter in de Vergadering,

dat al vry eendraetis; henen fchokte , tot ^o^'ff^

hy eens gelchu kreeg met de zoonen van ^e^xjpj.
Imam Mahbdoem , over een zaak van wei- ti , en

nig belang, 't geen dit geflagt, kort te^ahh-

voren
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docms
zonen.

Die zich

tegen

den zel-

ve fterk

maliën.

ge-voren in kennis met de Tidorefen
raakt, aanleiding gaf , om zig tegen den
Kipati fterk te maken, 't geen zy eg-

ter niet by den koning van Tidore, die

die hen den titel gaf van Gnaroe la-

moe, dat i$ 't groot dorp, maar by den
koning van Ternate, als de magiigfte

vorft der Moluccos, om dat hy met de

Portugeefen in verbond was
,

gingen

zoeken , gelyk wy elders omftandiger

zullen voorftellen.

Dit Loehoe plagt
j gelyk meermaals

ook de Setel der aloude ko-

Oude

lonlt' ë.^^^^^^

Iy]je ninklvkeTernataanlche Stadhouders, van
üt^dhoxi- Roehbongi's tyd af in 't jaar if/o, tot
ders hier. (Jen opltunt onder Madjira, ^ in 't jaar

lófi, te zyn, uitgenomen dat Hidajat

voor een tyd na Rora en Luciëla week.

Spek- Zy hielden huis op 't groene veld

beig,be-Gamma Songi, dat een halfmyl van oud

ir^'d
r^o^hoe legt, waar ontrent een heuvel,

by de onzen deSpek-berggenaamt, ge-

weeft is, waar opdeKimclaha's begra-

ven zyn.

Dat hier ookEngelfchengéweeftzyn,
zullen wy elders zien

,
gelyk mede wan-

neer de HoUvmders zig hier ter neder ge-

zet hebben.
j

In de oudfte tyden hadden de Hollan-

ders hier ook een houte logie op oud
|

Kimela-

ha 's.

Engel-

fche en

Hollan-

ders hier

Sagoe-bofch, 't geen de E. Maatfchap-

py , als overwinnaar van dit land , zich
toegeeigent heeft, en dat zy gewoon is

voor drie jaren aan eenen van de vry-bor-
gers aan 't kafteel Viftoria te Verpach-
ten , uit haren naam te letten.

Deze Sergeant ftaat onder het Opper-
hooft van Hitoe.

Wat verdre ommedag en gevallen de
E. Maatfchappy hier gehad heeft , en
wat Opperhoofden hier vervolgens ge-
weeft zyn, zullen wy by een byzonde-
re Lyft onder de Bedienden van Amboi-
na opgeven.

Onder alle de Hoewamohclefen wier- ^11^%
den die van Loehoe voor de befte, endcbefte
die het gemakkelykft te behandelen wa- ^ die J
ren

, gehouden , 'daar die van Cambello ^^"^(^ ,_

in tegendeel onverdragelyk trots en foi-sio'^de

^"

waren.
'

trotfte

Ook oordeeltmen , dat zy meer uit J^^f
"^'

landers.vreeze,cn door verleiding en dwang van
Madjira en zynen aanhang, als wel uit Verder
eigen beweging tot afval geraakt, en gedrag

' " •

-
. derLoe-

-,

.

. ' hoeneferj
dit onder- ontre.it

wederfpannig tegen hunnen eigen vorft
en ons geworden
fcheid eeter , dat

Houte
Logie
derlaat-

flen.

zyn, met
de Kipati , en zyn ons.

aanhang, tegen de onzen altyd geveinft,
dog de andre drie buurten mceft voor
ons j en tegen die van Madjira 's aan-*

De Ve-
iling

Overi

Loehoe, die by ongeluk afbrandde, ze- hang, geweeft zyn, gelyk zy onze be-

dert welke 'er geen weer opgericht is, fcherm ing ook gedurig veizogt, en ons
tot dat eindclyk de Heer iD^wzw^r hier

|

van veel dingen tydiggewaarfchout heb-
ben ^ hoewel zy eindelyk genootzaakt
wierden j mede na Lokki te vkigten , \aa
welke plaats egter veelen , als zy maar
konden, tot ons weer over liepen) eg»
ter is het naderhant verfcheiden v.in hen

een fteene vefting van f4 voeten in 't

vierkant , hoedanige van givDotte 'er ge-

btirchier'^e in Amboina is,lietopbouwen ^Over-

gebpuwt.burg genaam t, ontrent Gamma Songi,

Rivier- ^Y het kleen riviertje Beerau geplaatft,

en rondom van een fteene borltweering ! zuur opgebroken , dat zy den onzen
met twee punten voorzien , waar ontrent ' trouw gebleven , en van hunne landslie-

/ook 't eanfch dorp uitgebreid is, «elvklden afgeweken waren , 't geen Hoene,

ken Bc-

rau.

Loehoe's'^'^k 't ganfch dorp uitgebreid is
,
gelyk

afteke- wv hier inde plaat No. X. vertooncn,

in Avezen[714. nog

fting.

Nagel-
Comp-
toirvan

den Orangkaja Moeda^ AbdulRahhtnan^
en meer anderen het leven gekolt heeft , ^ ^

.

behalven dat deze armeLoehoerefen,nUkey(.r.

by ons weer overgelopen, en op Loe- 1'chcideri

hoe wonende, in 't jaar I'5f4. by ze-"™hun

ning.metzo als zy in 't laar

. Men had hier van wegen de E. Maat-
fchappy van ouds een Comptoir , het

aanzienelykfte op dit land, alwaar een

^^'^^'^^^^"-Opperkoopman als Opperhooft plagt te ' zeer veel
,
gelyk wy verder tonen

,
gele- hebben.

leggen, die hier hare zaken, en voor al den hebben.

die van 't inwegen en onttringenderNa- De oude Orangkaja Samfammoe ukj^QQ^^^^

gelen, waarnam, gelyk 'er in de vefting het Campon Makkatita , en de oude Heer de

keren fchielyken uitval der Macaftaren ,
",^"jY°^'

der een
aanzic-

ndyk-
Opper-
hoolt. ook een fterke bezetting was, over wel

ke hy gebood, d.it tot in 't jaar \6^i.

duurde , na welke tyd hier een krygs-

hooft gelegen heeft, tot dat in 't jaar

ï6ff a 16^6. dit ganiche land Hoe-
Wamohel ontvolkt, en vcrwoeft is, hoe-

wel na dietytde vetting nog ftaande ge-

bleven, en zedert daar een Sergeant met
23 zoldaten gelcgt is, zo om een wakend

Wie hier oog op de vreemdelingen te houden , als

wel voorname] ylc om dit land gedurig te

doorlopen, en alle i'pecery-boomen, die

'er nog al veel gevonden werden , uitte

loejen. Ook legt hy hier, om

Orantikaia Kramer VT^n T ï]X{\i\ Pawavl, ^'V? '"3

1 u A ^ wel be-
zyn , om hunne byzondere trouw aan

j^^^j
, ons bewezen, door den Heer Arnold ds

Vlaming met een maandelyk onderhout

begunftigt, gelyk zy ook nevens andre

verlof gekregen hebben

,

op hun oud

nn-ab

Hooft
kgt.

land ontrent de vefting weer te mogen
woonen , voor welk laatfte de oude

Samfammoe bedankt heeft j dog de an-

dre Loehoenefen zyn meeft hier en daar Waar de

op de kuft van Hitoe ondergefteken , die Loehoe-

ook wel met het een of 't ander begun-
^^^^^f^

ftigt zyn, dog 't geen zy zich in 't jaar ^yn.

op het 1 1071. weer onweerdig gemaakt hadden,

door
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door een vuile 7.;imenrotting, by eencn

Djabat-, zoon \\\nKiayJomelale, gewe-
Vutle7.a-2en Markt-mccller op Loehoe begon-

{^n
"qp' ncn , en verder door eenige iloute op-

Hitoe, rocrmukers van Leffidi en Cambello
en gcvol- voortgezet , waar aan zy mede de hant
*'^"" gelcent hadden , met een opzet en dol-

le drift, om van hunne bclcheide plaat-

zcn op Hitoe weg te lopen, en de E.

Maatfchappy te dwingen, om hen toe

teilaan, weer op hun oud land te mogen
wonen, oF wel hen in eenbyzonderdorp

by malkander te plaarzen , over welk

werk de voornaamlle belhamels na Bata-

via gebannen, en de andre nog erger,

dan bevorens, verftroit zyn, terwyl de

overige onder den Gnato-hocdi aan het

kalteel Victoria belcheiden blyven.

Men gitt , dat de zielen van Hoewamo-
hel wel I zooo in *t geheel ilerk geweeft

''f, zvn , waar onder 2.0? o weerbare man-
vanHoc- -^ ' .-^ •

,

nen, en 104^ üati s waren.

Dus verre nu Loehoe beichreven heb-

benoorden welken hoek het dorp Way
Poetch op een hoog gebergte lag

,

alwaar het land zig vry verheft , en
zeer hoog vertoont. vP^"^

Dit was een dorp vol volk, licbbendcp^'^^^^j^

,

overvloet van Nagelboomen , en konnen- ^eer

de in oude tyden wel 400 zielen, ipoyolk-en

weerbare mannen, en 34 Dati's, op-

brengen

Het droeg flout en was

Nagcl-

ryk.

Man-

Oude
Maii-

vvamo-

hd.

Zig vry iLwiiL , tl.
"""fchap en

zeer moedig, zo op zyn Edele aflcomll, moet op

alzo de Orangkajaiyii/a/z^, die dit dorp hunnen

als Capitein Laoct (of Zee-voogd) re- ^"^
^,"

geerde , met de vloot van Prins Djami-

loe van Gilolo hier aanquam , als wel op
de menigte van Nagelboomen, en op
hunnen Iterken en ongenaakbaren berg,

die , waar men hem ook opklimmen
wilde , zeer Üyl , en fmal van opgang,
inzonderheid van voren, was.

Maar 't maakte hen voórnamelyk trots, gp andé-

dat men hunhet waternietaffnydenkon,re zaken;

alzo de rivier Poeteh Leffi , met een

bende, zullen wy van daar al verder fwaare en fterkfclyjimendcllraal, die zig

Zuiden aan, na den hoek van Siël, met
i

zeer wit vertoont , en waar na dit dorp

onze befchrvving der verdere dorpen, die 1 in 't Ambonfch den naam van wit wa-

tot de 17 onder Loehoe behoorden,'

voortgaan; dog moeten 'er by zeggen,

dat wy die onmogelyk in de kaart , al-

Dorp
Licla.

^an-
fchap.

Hoek
Lauwa

ZO 't bcftek zo groot niet valt, vertonen

konnen.

Het naafte dan aan Loehoe is Liëla,

't geen ontrent een myl Zuidelyker , en

een myl benoorden het dorp Way Poe-

teh legt ; dit was maar een kleen dorp-

je, in een zant-bogtje gelegen, en kon
pas 170 zielen, 80 weerbare mannen

,

en 11 Dati 's uitleveren.

Een half myl van Liëla, pas bezui-

den den hoek van Lauwa ^ die anderhalf

myl benoorden den hoek van Sïel legt

,

was een fraje baay, by den inlander Pica,

S)er-b*^!^ i

^" ^^" '^^ onzen de Coefcoes-baay ^ om
een goc- ^^ menigte van die dieren, gcnaamt. Dit
de pLiats plagt ook dcvergader-plaaTs vandeHon-

gitezyn; dog 't was voor de Coraco-
ra 's daar niet lang te harden , alzo 'er

maar twee kleene fpruitjens zoet water
vielen.

Een weinig verder , pas benoorden

de ri\'icr Poeteh Leffi , ot de rivier van

Way Poeteh, ontmoet men de klip Ba-

toe Caloway , alzo genaamt na een ou-

de gewoonte der Hoewamohelefen , vol-

gens welke de mans der bevrugte vrou-

wen met Calowayen na deze klip wier-

verzekerr dat, als de Calloway,

't geen wel gevallig eens gebeurde, in

die klip Heken bleef, dan buiten alle

twyfFel hunne vrouwen geen dochters,

maar zoonen, ter wereld zouden brengen.

Weinig verder in 't Zuid-Zuid-We-
flen doet zich de hoek Lauma ander-

half myl van den hoek van SicI op , even

der Hen-

Rivier

Voctch
Leffi.

Batoe
Calo-

way ,

oude
zelf/ame

gewoon- P^
»c.

Hoek
Lauina.

ter, of de witte rivier, draagt, van de
hemelhooge rotfen , tuflchen de Sagoe-

boomen, die 'er overvloedig zyn , komt
afbruifcn, Hortende van een 1 ware klip,

die men van buiten in Zee zeer wel on-
derfcheiden kan , met groot gedruis

verder in Zee.

Zy twiften ook met die van Leffidi , Voor*

en Cambellü , om de eere , zeggende , wending

dat zy eerder , dan deeze twee dorpen
,
]^."

'^v^

de Nagelen uitTernate gebragt hebben, hier ge-

hoewel het zeker is , dat die eere die bragt te

van Cambello toekomt, die, met hunne ^^''''^"'^

Coracora na Makjan geweelt zynde de
zelve in Bamboeiën , met fwartc aarde ge-

vuld , op de te rug reife , ontrent de

komil der Portugeefcn in Amboina , of
een weinig eer , hebben mede gebragt,

en in haar dorp geplant.

Gelyk nu de Hoewamohelefen, ook
lang voor andere Araboinciën, Nagelen ,^qj"T*'

gehad hebben, alzo isHocwamobel ookoudite
de oudflc Nagel plaats der NederlandersNagel-

gewccitj van waar de Nagelen, en Na-?'^^f^'P

gelboomen , zich verder over g.infch „^

Amboina verfpreit hebben j maar dit en ook

kan men cgter tot eere van Way Poeteh ^"'^'^'

zeggen, dat die van de kuft Hitoe , de^j^^^"^'

Nagelen ceril van hun bekomen heb-

ben.

Hoe zeer men nu al van de tyden van ^^^^
den Heer Herman van SpeuU af, getragt Poeteh

heeft, de Nagel en Nooteboomen, op geeft aan

dit Land, niet alleen by verfcheide oor- 5^!^^^"

,

'
IL- 1 . • Hitoe de

logen, maar zelr nog later , uit te roe- isijge]^^

jen, zoo heeft men daarvan tot heden aUerecrÜ,

toe, waar van wy elders redenen zullen

geven ,
geen meefter konnen worden.

TWEE.
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TWEEDE BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.

BEfchryving van Groot Ceram. En vtrdeeling deszelfs. Ceram's Noord-kufi
befchreven.. Groote Inham 5y de pas van Tanoeno. Noeflii Ela. Swaar Rif

Hatoeafla. Dorjicn Pocpcïowi, en Somoeri. Bogt , fw Rivier i;«« Cawa. Doe-
jongs^;>r. De rivier Wnyholo. Noefla Camoe. Hoek Caloway. Dorp Tz-
noeroe. Berg Mafla Ohy. Dorp Caloway. Hoek Iha , en Way Iha. Dorp
Isluniali. Hooft van een der Ceramfe vergaderingen. De rivieren Way Lewa
en Way Naman. Berg Lakka Ela. Fol Alfoerefcn , onder Radja Sifeoe-
loe. Het Oeli Soeri. Rivier Sapalewa nader befchreven. Het Dorp Lifllibatta.

En deszelfs negen Oixn^om , of ^unxt&n. Verplaatzingen van dit dorp. iVaar het

nu is. Pati Roemaray, Djamiloe 's broeder, eenG\\o\o\ Prins, hier aangedreven.
En Hooft van V Soa Noroclatoe, geworden. IVaar zyn broeder Djamiloe geble-

ven is. Dezen Kipati Lijffabata's tiueede Eertitel. Andere houden hem qualyk voor
een B-atsjans Prins. Slecht Recht der Batsjanders op de Ceramfe dorpen. Slegte ge-
tuigenis van U gedrag der Liffabatters , en waar men hen plaatzen moefi. De Bogt,
en Rivier Boas . Kayibekoe, by Liflabatta ondergefteken. Berg Hoèlong. Kapitein Mat-
tofan,zynebedryven.)enftecht einde. De rivier Bo^s Grenspaal van Radja Sifeoeloe. V
Dorp Köroloewe. Den berg Hatoepetola. De rivieren Maloan, e^ Alaye. Alfoerees
dorp Wattafoelo,oW«' Radja Soemiet,^oor^ewe// onder LifTabatta geraakt. BergOe-
weii. t>e bogt , enfrandyTukala.. De dorpen Roemah Ela, en Hatoenoeroe, onder Rad-
ja Sahóelauw. De rivier Makinan Grenspaaltuften Radja Sahoelauw, en de Oelilima 's.

Strandhoeboe, o/oudLiflabatta.ZJe Alfoereefche dorpen LoemaWay,Loema Moni,ff«
Loema Peloe. De koningen van Horali, en Latea, beooften de Makinan. Zeldza-
me brug ontrent de plaats daar Radja Sahoelauw aan firand komt. Coli , en Wau-
matta. Hoek Cara, en dorpVii. Poelo MataLima, en NoefTa Ela. Cara «e-

ftel-plaats der Papocwa 's. De Bogt van Hatoewe. De kleene eilanden Cale cale ,

Soynoni, é'» Moti. De dorpen SzXcmzn^ Hatoewe, f» nieuw Liflabatta. Teke-
ning i;^« '? /^«//?e. Oude plaats van Hatoewe. De bergen Hatoe Nimanoewa,
Hatoe-Moroli-Hoejon, c« Ahinoefla. 't Strand A^irahoc.

,

. Groo/e Sagoe-handel
op Hatoewe , deszelfs Soa 's. Verdre zaken van dit Dorp , eri Liflabatta , zynde het eerft'e

een Colonie van Batsjan , zoo zy voorgeven. Kinielaha Hafi 's verhaal wegens Lis-
fabatta, Hatoewe, Saway, ^« Saleman, ^oorSabadyn, eri Wxdayxt verovert . Ds
Kimelaha 's heluio , en hoehoe door deP^poewu's gevangengenomen. Ferder bericht

daar over. En over ^t ftecht Recht der Batsjanders. Permata wel eer onder Hatoe-
we. Het dorp Noeoeloc , en Obin. Het dorp Saiwaiy , èh deszelfs Aftèkening. De
rivier Camama. De dorpen Roemah Oelat , en Befi. Noefla Oelat , en twee
droogtens Higgit , en Öelatkit. Bogt van Saloway. Dorp Toeloefey. De rivier

Sapalewa. Hoek Hatoe-Alau. jDo?;p Permata, £« Batsjan 's ?//?/& 'er o;^. TFaar
onder de dorpen Hatilen, Ipapoeteh, Laulata, f» Toeloefey, /«<««. Handel der

Papoewa's met deze Dorpen. Sterke Sagoehandel. Sakolla,.f« dé rivieren Cay-
rara, Moal , Eyfllil, Batetoika, en Cayrara. De rivieren Nintoepa , Samma,
Tampa, Cobbi, Aflelle, Kariioehalat, Hahha, Moefl'a. '/ Strand Aelope, en

dat van Hote. Cafüwaris-boomen. Rivier van Hote , en '/ dorp van die naam.
Ki7t-bergen. Hote de vergader-plaiits der Papoewa 's van Meflbwal } hun grens-

paal. Oude woonplaats dezer volken. Alk de dorpen van Hote <«ƒ, tot Hatoeme-
tentocy onder Tïdiore in 't jaar 169'p. geftelt. Leeuwaardèns-droogte. Rivieren

en ftranden. Het dorp oud Waroe. Poelo Sarong. Nieuw Waroe. Die van
Waroe nuder befchreven. De zoute rivier , en 't bdfch tnet Cafuwaris-boomen.

Poelo Akat. Leenwaardens-wVaW. //<?/ ^ü;;^ Rarakkit , en deszelfs Aftekening.

Een vergader-plaats der PapoCwa's, en gevlugte Bandaneefen. Ferder bericht van dit

volk. Berg ^ Salangur. Z)or/)f» Kelmgaa , Kelikaba , Angir , en Kien, onder

iet dorp Qna.üs. De dorpen, Tanafaflbe, Qyaus, Quammer, f« Ernanneng.

GROOT CERAM. verder van 't grootfte deel te fprcken. En vcn
't geen weer in twee groote deelen , te beding

Berchry- -. -rAdat \vy Hoewamohelhet eerfte, weten, in de Noord-kuil en'indeZuid-'^""^'^"

van^groot 1^^ ^^ '^ kleenlte deel van Ceram , kuft verdeelt wort, welke de lengte van

Ccram. •*- ^ afgehandelt hebben, itaat ons nu fo. mylea Ooft en Weft, en van veer-

- II. Deel. G tica
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tien en een halve myl in de breedte, of

Zuiden en Noorden , beflaan.

De NOORD-KUST van CERAM.

Ccrams ^"^ '^^" ^^" ^^ Noord-of buiten-kuft

Noord- van Cei-am , ter plaatze daar wy het

kuft bc- met de befchryving van Hocwamohcl

,

fclircvcn. ^y ^^ ^^ y^^ Tanoeno ,
gelaten hadden,

te beginnen , zullen wy van 't land As-

fahoedi , zynde ontrent het Ooftelyk

deel van de Pas , langs het Oollclyk deel

Giiooten van Ceram Noord opgaan, alwaar ons

["''?^"p^j allcreerfi: tot aan die Pas een Inham, vol

rin Ta-' nffen , en eilandekens ontmoet , waar

noeno. van het grootfte Noefla Ela genaamt

Noeffa wort , zynde een myl lang , en aan zyn

£iJ. buiten-zyde, na dc'kant vanBonoa toe,

met een rif ofnzet. Het heeft geen ri-

vieren , en is daarom waarfchynelyk on-

bewoont.
Swaar Een half lïiyl van de Pas, heeft men

tocalii'
^^" diepen , dog fmallen inbogt , Noord-

' Ooll aangaande, naall aan welke men
weer een fpitzcn uithoek , Zuid-Wcll

aan langs een fwaar rif, dat 'er voor legt,

heeft, wel ter lengte van een myl, zoo

lang ook die inbogt is, lopende dit rif,

dat vlak in 't Weiten van Ceram legt

,

Zuiden en Noorden Wel vyf quart

myl, dog Ooit en Welt zig maar een

myl uitftrekkende, en wort van den in-

lander HatoeafTa genaamt.

Even na dit rif ontmoet men een riffi-

ge baay of inham, die wel een kleene

myl in 't vierkant meert Noord- Welt
en Zuid-Ooft geftrekt legt, zynde het

land daar een halve myl ingcbogen na

't Ooiten toe , van waar het dan een

kleene myl Nóord-Ooft, dan weer een

myl Weit aan , met een ftompe dog

fmalle hoek uitloopt? gclyk dan't land van

daar weder fia 't Noord-Ooften nog een

groote myl verre loopt , zynde die baay

Kmgb hare Ooft en Noord-zyde, gelyk

ook die hoek wel een groot myl ver

Noord-Ooft aan, tot pas voorby de ri-

vier van Cauwa , of Cawa , met een

fmal rifje bezet, waar op, gclyk in de
Üoc- riffige inbogt,- veel Doejongs, of zee-

i°"Ss- koejen, by andere voor meerminnen ge-

houden, in 't groen zee-wier, dat daar

veel is, zig in een ftille zee onthouden.

De dor- Eer men van de Pas van Tanoeno na
pen Poe- jg^c bogt van Cawa gaat , heeft men

enS(>'' ^S*- '"y^^" ^^" ftrand boven aan de ri-

moeri. vier het dorp Poepelowï, en wat Zui-

delyker het doi"p Somoeri , die onder

Tanoeno rtaan.

Dcbodit De bogt, en rivier van Cawa legt van

en rivier de Pas van Tanoeno ontrent drie mylcn.
van Ca-

2,y is vry groot, zoo dat 'er verfchcidc

fchcpen konnen inleggen. Hier maakt

het land een bogt, wat klccner dan de

vwige, dog byna mede zoo geftrekt,

en van Cawa een myltje verre tot aah
de rivier van Wayholo lopende , daar

men weer een fmalle ftompe hoek heeft

,

die Noord-Weftelyk uitfchiet.

Als men dien hoek pas om is, komt^^ "j]^q^

men by Tanoeroe , waar na deze Noord- lo.

Wefthock van Ceram genaamt is.

Recht daarvoor, ofwat bezuidcn,heeft c^^^
men een kleen eilandje, het Toppers-
hoedje, of NoeflaCamoc genaamt, den
hoek om heeft rften ook niet dan een bar

enriffig ftrand zonder inwooners, gclyk

deNoord-kuft op veel plaatzenis.

Van daar tot den uitltekenden hock^°^kJ
Calocway, loopt de ku ft, die daar eer ft

^°'
recht de Noordkuft van Ceram word.
Ooft aan, beflaande een ftreek van vier

mylen.

Op den hoek van Tanoeroe plagt Dorp

even na 't Ooften,ccn dorp van die zei- Tanoct

ve naam, in een kleen bngtje te leggen,
"^^ *

welkers huizen v^'onderlyk onder over-

hangende en ven^aarlyke rotzen gemaakt
waren, van welke men de yzer-houte

ftylen nog gaaf en onvertccrt ziet ,

fchoon het dorp , en deszelfs volk al

voor lang uit de geheugenis geraakt is,

alleen vinc men nog vcrfcheide doods-
hoofden by die ft) len leggen.

Recht agter Tanoeroe 's hoek , land- Berg

waart in, heeft men den hoogen berg, ^?f^
Mafla Ohy , die rondom fteil , vol wit- ^'

te plekken, en zeer verre in /ee re zien

is, alzoo op die kuft geen hoger te vin-

den is
,

gelyk men hem ook , uit 'c

Noorden , boven alle andrc bergen ziet

uitftekcn.

Caloeway , legt vier mylen van Ta- Dorp

noeroe, hoewel andre dit zoo niet ftel- Caloe-

len , en was in vorige tydcn ten^^^"

deelen by LiHabatta gcvoegt , waar by
het nog een byzonder gehugt , ofbuurt,
uitmaakt, dog het ander deel i\">vx on-
der eencn Lanoeroe, dog heeft zig al

voor lange jaren na Bonoa begeven , daar

hare nazaten nog onder dezen Laaocroe,

als twcdc van dat eiland wooiicn.

Tufichen Caloeway , en Nuniali , heeft De
men den hockiha, en de rivier W'ay I- hoek.Ih»

ha , dog van Caloeway , twee mylen f^"
^*y

Ooftelyker Nuniali, een volki-yk dorp, ^'

niet verre van ftrand op een '"'C'-ivcl
,
j^^""^*

waar op zy zeer ftout en trots zyn , in
'

't hangen van 't gebergte
,

gelegen,

zynde onveranderlyk hier altydt geble-

ven, daar anders veel Ceramfe dorpen,

van plaats plagten te verwilTclcn.

Zy is het hooft van een der Ceramfe Hoofd

atgemeine Vergaderingen , en wel vaii y^ ^«n

die Patan , of Vergadering , die ontrent
^je^rfn-

den Stroom Sapalewa , by een komt. |ea,

Ook voert haar Orangkaja, den erf-

titel van Elae Capiracan , dat is
, gro-

ten befticrder. Toen zy nog met die

van LilTiibatta , dicht by den anderen

wooa-»
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woonden, plagten zy onder de Terna-

taanfche Kimelaha's een Coracora t'za-

nien re Ichcvipen
,

51

doa; nu wccten zy

Riviere

Wayle-
wa, en
way Na-
man.

De
berg

,

Lacka
Ela.

VolAl-
foc-

rcefen

,

nader
Radja

niet meer van een Hongi , of Coiacora-

tocht , en zeggen vlak uit , dat zy on-

der niemant willen ftaan, zo dat het een

ilüut en bars volk is.

Die van Liflabatta
,
plagten bevoorens

ontrent Way Iha,doe Way Linabatta,ge-

naamd,tewoonen,dog,metdeAlfoereelen,

ingefchil geraakt, zyn zy Oollelykcrop
na een plaats , door hunne voorouders

wel eer bewoont , in weerwil van die

van Nuniali , vcrhuiil , die d.aar over

altyd nog tegen hen wrokken.
Ontrent een myl van Nuniali , heeft

men Bolela , dat in een vlak bogtje,

tuil'chcn twee hoeken in, aan de groo-
te rivier Way Lcwa , ten Wellen , en

Wav Naman ten Ooften , legt , agter

welk dorp zig een hooge berg , van een

wonderlyke gedaante , Lacka Kla
, ge-

naamt , en als een out vervallen Kaileel,

vertoonende, opdoet, op welk geberg-

te veel Alfoereefen hunne dorpen heb-
ben, flaande onder den Koningvan Lis-

ieoeloe, ofSifeoeloe, die ook ontrent

het ftrand van Bolela afkomen , te we-
ten , zo op Lacka Ela , als wat meer

De Ri-

vier Sa-

palcwa
nader

bel'cli re-

ven.

- ftrand waard op.
1
eoe oe

j^ed^t ^g^er dien berg , landwaard in,

Q " legt Oeli Soeri. Deze verkoopen aan

j-i,
"vreemdelingen, Sagoe, Boontjes, Pa-

di, &c.
De voornoemde rivier Sapalewa , is

een van de grootfte op die Kuft , af-

komftig, van Maccahala, van welke de

tweede grootc Vergadering der Alfoerê-

fcn , by de Ihoom Sapalewa
,
gemaakt

word , waar van de' voornoemde Radja
Nuniali, 't hoofd, en Mamemctcn , Ka-
pitein is , waar van wy nader in de Be-
ichryving van de Saaken der Alfoerêfen,

zullen ipreken.

Een grootc myl Ooftelykcr, dan Bo-
lela , lag het dorp Liflabatta , dat de

Mooren Leili Bate, noemen.
Het rechte Liflabatta, plagt weleer,

gelyk wy bevorens gezegt hebben , by
Way Iha , dicht by , of beweilen Nu-
niali , te leggen , waar van men nog op-

mcrkenswcerdige overblyfzelen van

Dorp,
Lillabat-

ta.

nuiuren
En des

felfs ne-

gen

€am

en graven

,

zien kan.

Dit vermoo"end dori t geen meefi:

uit uitlandcrs daar te zamcn gevloeid is,

bcilaat uit negen Soa 's , ofCamponsj
pons, ofte weten, dat van Noeroc Latoe , Ta-
buurteo. mahma , Paliti,Tamal,Kapoelo, Roe-

way , Caloeway , en nog twee Batsjan-

fe Soa 's, onder haren byzonderen, Sen-

gadji, of Hertog.
De ingezetenen waren ten deelen volk

van Gilolo , ten dcelcn Javaanen, Boe-
roneefen , Batsjandcis , en andere lands-

lieden i fchoon andere het SoaTamal voor

de
o
zig

t geen
rivier

't oudfl:c en 't ooripronkclyk Liflabatta
dat by Way Iha plagt te leggen , hou-
den.

Van Way Iha zyn zy , door gefchil- Verplaat

Icn, die zy met de Alfoereefen hadden , ^^"5*^^^,^'

eerif na Nuniali, en, in de tyd vanden jorV
"^

Heer Demmer^m hLitoe Petola vcrhuiil,
vcrltroyende zich na den Oorlog mee
Madjira, hier en daar , hoewel
meefle op het ilrand Loeboe

,

twee niylen beoollen de groot
Makinan lag, ter ncdcrzetteden.

Naderhand wierden zy door de^^'^f'^'^

Landvoogden , Huflaart , en Cos , op
'

dit zelve itrand by een gefameld , on-
trent het riviertje Nihoe , dog m de la-

ter tyden vonticn zy goed , na 't dorp
Hatoewe te verhuizen j dog terwyl zv
nog op Loeboe woonden , zogten zy
zieh meelter van de drie Alfoereefche

dorpen, Roemah-Way, Roemah-Mo-
ni , en Roemah-Peloe , Ifaande onder
Radja Soewela , de oudite Radja der

Oelilima 's
, (gelyk Radja Lilfeoeloc , dus

onder de Oelifiva's is) te maken j daar
zy ook de befte ruft gehad hebben , om
dat al de Alfoerêfen daar Oelilima 's

waren.

Van het eer fte dezer negen Soa's , Noe- Pati

roelatoe genaamt , waax over de Kipali Roeraa-

gebood , verhalen zy , dat de eerite ^^^^^^ ^^'

ftamhouder van dit geflagt, Pi^/i Roema- broeder

,

ray, jonger broeder, van Prins £>jami-csnG\h-

loe
,

geweeft zy , welke met zynen'^^P""^
oudften Broeder , toen koning van Gi- ogdre-

lolo, gefchil over de kroon
hebbende, voor den zelvcn met een vaar

tuig gevlugt, en allereerft hier op Lis-

fabatta , aangedreven is , alwaar de-

ze jongftc Prins te land getreden , zig

op Takala ter nederzettede, en zig eerft

met de naam van Kipati over dit Soa

Noeroelatoe voorftelde , dog te zwak En
heeft Hoota

gekregen \en.

dog
tegen de Ahoercefen bevonden
zie naderhant het tweede Soa , Tama- P",^

lima, ot 1 onimalima, by hem gevoegc, loelaroe

't welk nog niet genoeg zynde, hebben gewor-

zy zig met twee kleene andere dorp- '*'-"•

kens, Caloeway, en Roeway, vereenigt,

waar by naderhand nog een Soa van Ja-

vaanen ^ Paliti genaamt, en nog een van

Boero , met de naam van Kapoelo , na

den Orangkaja, Ela Kapoelo , waar on-

der het Hond, en eindelyk nog een ze-

vende, Tiïw/^i/, gekomen is ,by welke ze-

ven zig nog twee Batsjanfche Soa's ge-

voegt hebben , uit al het welke klaar

te zien is , dat dit meeilendeel vreem-

delingen van andre gewellen waren.

Terwyl nu Pati Rocmaray hier als eer- ^^'-i-t

fte Kipati bleef, is zvn oudftc broeder,?,^" ,,-,'„/, - ,- ,
broeder

de Fttris Djamiloc^ voortgeichept, en^jj,,,;.

op Plitoc aangekomen, daar hy (zoo loe ge-

ons de Ambonfche Hiiloric Schryvcr, Wevenis.

en Moorfche Priefter van Hitoe Ridjali

G 2, "in
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in zync hiftorie van Hitoe, verhaak) de

ftamhouder van een der vier cerfte

hoofd - gellachtcn, Noefiitapi genaamt

,

feworden is, gelyk wy,over de kuil van

litoe handelende, nader zullen tooncn.

Is'a dat zig de jongftc broeder , van de

Y V ï N G E VAN
plagtcn ai:', en aan llrant tè komen i Kai-

Kipati

Lifidbat-

ta 's twe-

de eer-

titel.

re\ ze vermoeit , en 't vaaren loo verre

over zee niet gewoon, hier dus ter ne-

deri;ezet , en het dorp LiiTabatta zyn

cerite gedaante gegeven had, gaf hy zig

zelven, boven de titel van Kipati, nog
die van Oclilima Sitanija, dat is, vra-

ger, of fpreker van de Oelilima's, om
dat hy , uy t aller naam fprekende , als

waar ontrent wel eer ook Soekoe, of{j"^'^°^.«

Kayfoekoc, lag, 't geen naderhand me-
^^Juj'

^'

de by LilTubatta gcvoegt is. onder

Recht ageer dit Boas legt het geberg- gelkkcn,

te Hoclong, waar op veel dorpkens Berg

zyn, die men beneden op llrant zien Hoe-

kan , over welke eertyds zekere Mat- '°"°-

toean als Kapitein plagt te gebieden, *r-^P''

een wakker voor-vechter, dieons in den
(^^^jq

bitteren oorlog met Aladjira ^ 'm 'i i^xriynbe-

l6f6. veel dienll gedaan , eii vcelc Ma- dry ven.

caflaaren ontrent Hatoepctola in de pan
gehakt heeft, waar over hem de Heer de

hunne aller mont was. x'Vndere zeggen,' P^la7ning ook in 't byzonder begiftigde j

dat die Prins, door llormmet een Cora-J hoewel hy naderhant, in de tyd vanden

cora op Liflabatta vervallen, jS^^^r, //(?(?r//«/?««rr, zich te veel gezag aange-

zoon des koninks van Batsjan geweeltl matigt, en daar over zyn einde in de En ein

zou zyn, die zig met zyn broeder, die gevankenis aan 't Kaileel gevonden de.

daar ecrlt Orangkaja wierd , zou heb- heeft.

ben
ker

Dogter nedergezet

dat lanff daar

Batsjan herwaart eerll cenig volk zon

den . die zi2 hier mede eeplaatU, de

t IS ze-

na de koningen van

De voornoemde rivier Boas, maakt
DeRi-

ook de grenspaal van RadJA iifleoeloe's y,„
land, wiens hoofd-dorp, Koroloewe, Boas,

anderhalve daj; reizens Landtwaard in Siicoe

loe's.

Andre
houden
hem
qualyk

Bantsjans'^e"» ^^^ ^^S ^'^r mede geplaatll.

Prins, twee bovengemelde Batsjanze Soa's uyt-
1
boven op het gebergte legt.

gemaakt, een Sengadjl daar over gezet

,

I
Een halve myl Üoltelyker aan, ont- paai'"

en daar door aanleiding tot alle die ey- !
moet men de wondcrlyke klip , ofberg , .^ j-,

fchen van dezen Vorft zoo op dit, als' Hatoepetola, die zig van buiten metKoroloe-

op andre Ceramze dorpen, gegeven heb- veel witte plekken, by na als zeker we.

ben, waar toe hy echter weinig recht 'kleed, by den inlander met de naam van De berg

heeft, alzoo lang na dien tyd de Portu- Petola-kleed bekent, vertoont, waarnaHatoe-

geefen Ceram's Noord-kult beheerfch- men hem ook de Petola-klip genoemt^ *

ten, en wy, by hare verovering, een heeft) een plaats, daar die van LilTabat-

onbetwiftclyk recht daar op kregen,
|

ta ook wel zeven of agtjaaren gewoont
behalven dat wy onder de zaaken van! hebben, van waar zy weer, om de ge-

Slecht

Recht
der Bats- Batsjan reeds klaar getoont hebben , dat
janders de ingezetenen zelf zyn recht Hout loo

durige gefchillen met de Olifivafe Alfoe-

reezen, die deze Oelilima's niet konden
?P chenden, en vlak uit zeiden, onder hem

j

dulden, na Loeboe verhuillzyn.

fedor- niet te willen ftaan. Dit LifTabata , waar Een quart myltje Ooltelyker ziet men De Ri-

pen. van wy onder Hatoewe (daar zy nu woo- 1

het riviertje Maloan, met een klcenc ^'"^r'-"

nen,nog zullen fprcekenj is een dorp ,
j

bogt van den zelven naam, alwaar een V ^V?"'
van wiens volk de E. Maatfchappy zeer groot dorp der Alfoercezen is , ontrent ye.

veel moeite te wagten heeft
,
gelyk aan 'de rivier Alaye, op de plaats, Watta- j^gj^i^i.

eenen Orangkaja Salahaloe gebleken is,
;
foelo, Itaandc onder twee koningen, en ibrees

over welken al in de tyd van den Heer
Jacob Cops^ alle de Alfoercezen, van

Nuniali , LilTcocloe, Maloan, en Sa-

hoelauw, zoodanig klaagden , dat die

Heer in 't jaar 1671. genoodzaakt was
hem gevangen te nemen , in welke ge-

vankenis hy ook geftorven is.

Het zou dierhalven beft zyn, dat men

beilaandc üit zeven Campons, die het met <^o/Pi

den koning van Somict houden, hoewel )
j'**"

een der Campons, Nockob.y, zich vanonder
hen afgefcheiden , en haaren toevlucht Radja

tot den koning van Si(l"eocloe,woonag- Somiet.

heelt.

ontrent de rivier Roa, genomen

Die van LilTabatta hebben dit dorp. Door
hun van Ceram maar lichtte , en elders ,

' door een zoort van gewclt , en door de on- g'^^veld

Slegt

getuige-

nis vaut daar zy minder quaad konden doen, noozelheid dezer wilden, zich onderda- V";'?}'
,gedrag i./i'^i ^i- j.il- 1

.,? ,^, ,
Lill.ibat-

dorLif- pwatlte , alzoo zy gcduung met de Al- — -- - - — -

fabatters, foereezen over hoop leggen, (diedeOe-
cn w.i.irlilimaze Moorcn doodclyk haaten) en
men hen
plaatfen

moeft.

zich in tyden van Oorlog altyd by onze
vyanden gevoegt hebben j weshalven zy
riet te vcitrouwen zyn.

gp„j Een halve myl van Boleza, dog als

en rTvier andere Hellen , zoo veiTC ten Ooflen van
Boas. Liirab.itta, legt een bogtjcBoas , met een

Kieviertje van dezelve na:;m , alwaar de
Alfoercezen van LilTeoeloc's koning ook j Icheidentlyk doen kennen , dragende de

aam

mg gemaakt, en in 't jaar 1666. ooktaae-
een ganfche Soa Zof»i« ^'o^C-a/ genaamt, raakt,

van daar na Hatoewe , daar de Lilllibat-

ters nu woonen , vervoert , voorgevende,

dat zy met die van Maloan niet wel over

een konden komen, weshalven zy dic

onder hunne andere Soa 's te Hatoewe
ondcrgeltokcn hebben.

Agter Maloan leggen drie grooteber- BergOe-
gen , die zig van alie de andere onder- wen.
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Bogt,
en 't

ftrand

,

Takala.

Do';pcn

,

Rot-mah
El.1 , en

Hatoe-
noeroe

,

onder
Radja

Salioe-

laii.

.

De Ri-

vier Ma-
kinan

,

grciifpaal

naam van Oevven, waar over drie ko-

ningen, Loema, Latoe , Batochoeive , en

'Taniafeait^ 't gebied voeren.

Een half myl Oollclyker doet zi^ het

llrand Takala op
,
gelyk mede een bogt

van den zelven naam. Dit was de plaats,

daar die van Liflabatta in oude tydcn

ecrit plagten te wooncn. Agter dit ftrant

hcei't men vlak land,encenbinnen-meiry

aan welkers weft-zvde men het voor-

noemde landje en gebergte Oewen heeft

,

ftaande onder twee koningen. Land-
waard in leggen ook twee fterke dor-

pen, Rocmah Ela, en Hatoenoeroe,

op Iteile bergen vol rotzen, die onwin-
baar gehouden werden , en noit verovert

zyn.

Over de zelve
,
gelyk verder landwaard

in, heerfchc Radja Sahoelau^ hoewel zy
zich weinig aan hem laten gelegen zyn

,

doende in alks volflagcn hun zin.

Drie mylen en een halve OoIl:elykcr

Ifn^"^"
dan Takala legt het llrand Loeboe, een

Sahoe- "^Y^ beoollen de groote rivier Makinan ,

lau,cn de tuflchen de zes en zeven mylen van Bo-
Oclüi- Icla, alwaar in 't jaar 1667. oud Lifla-
"'^ '• batta plagt te leggen.
Het Agter dit llnind zyn vcrfcheide dor-

Loeboe P^" ^^^ Alfoereezen , als Loemaway

,

of Oud ' JL-oemamoni , en Loema Peloe , alle Oe-
Libaffat- lilima's, onder den koning van Sahoe-
"• lau : want de rivier Makinan maakt de
De A'-fcheiding tulTchen Radja SahoelausOeli-

va's, en tuflchen 't land der Oelilima's

aan de well-zyde, zynde beoollen deze

rivier de koningen van Horale, en La-
tea, die over de Oelilima's gebieden.

Die van Sahoelau komen af beweilen

die rivier, welke landwaard in door een

ileile vallcy,tuirchen twee bergen loopt,
ning van die zoo na by malkanderen liaan , dat
Hor^e

, ggfj Waiingin-boom zich met zyn wor-i

foerefche

dorpen

,

Loema
way,
Loema
Moni CU
Loema
Peloe.

DeKo-

Bi'oolkn tcls een anderen boom , zoo aardig

Makinan. gcllingeit heeft, dat de in een gewarde
op

Seldfarae tiikken een byzonder geelligcnatuurlyke

Brug on- brug, van den cenen berg tot den ande-

ren gemaakt hebben, daar de voornoem-
de rivier met een fwaar gedruis door-

loopt j welke brugge gemccnclyk over-
Sahoclau trekken alle , die van Coli na Waumatta
naftiandg^^n

tiuntde

plaats

daar

Radja

komt.

Coli , en

Wau-
matta.

Hoek,
Cara, in

't dorp

P.>a.

Poelo

iTiata li-

ma, en
hJoefla

Ela.

Cara

,

Van hier begint de kufl: Noord-Ooft
op te loopcn met een groote vlakke hoek

,

Cara gcnaamt, dog ten Ooften van den
zelven is een groote rivier, en watOos-
telyker het dorp P'aa, waar na die gan-

fche ilrcek lands den naam draagt.

Landwaart in leggen de OehUmafe
koningen van Latea en florale , die het

met de Moorcn houden.

Vlak voor dezen hoek vind men vyf
kleine eilandekens, Poelo MataLima^
of Noefia Lima, dat. is, de vyf cilande-

eenndleli;cns,geniwmt,dog in 't Noord-Wellen
plaats der

jggj. ^^^ ^^^^ ^^^ grootcr, met een RiF

N A. yj
omzet, en NaeiTli Ela geheetenj vanpapoc-
den hoek van Tanoeroc tot dezen hoek^^*^
van Cara , rekent men gcineenlyk een
lengte van i f mylen Ooft op , hoewel
men 'er in 't fcheppen door de fterke

llroom , wel twintig mylen over bezig
wezen kan. Cara word ook vyf mylen
van de rivier Makinan gerckent, een
llreek lands, daar geen menfchen woo-
nen, doch die wel tot een fchuilplaats

der Papoewa's, of Tidorêfchc roovei-s,

dient.

Pas dien hoek om heeft men de groo- Bogt van

te bogt van Hatoewe,twee mylen diep , Hatoewe

en vier of vyf mylen lang.

Men ziet datxr op llrand een hoogge- Klein ei-

bcrgte, en ter i'egterhand in 't invaren '?,"'^^'*

een eylandje, Cale Cale, na de menigte 50,^011^
Tsjampedaha-boomen, daar groejende, en Moti.'

genaamt.

Van daar een myl Ooftclyker, dicht DorpSa-

by de wal, ziet men twee kleine eilan- ^ .*".'...

j 1 o • « « 1
Hatoewe

dekens, boynoni, en Moti, en daar ag- en nieuw

ter het dorp Saleman leggen. Liifa-

Ecn myl gaans Ooftclyker legt nu het ''^"^•

dorp Hatoewe, en wat verder nieuLifla- Teke-

batta, gelyk het in de plaat, No. XLP'Jg^]?"
afgeteekent isj vertoonende zig aan een ^^.^^

de lommer van
ge-

fchoon llrand , onder
Ichoone boomen met een zeer fraai

zigt van 't naburig gebergte, en niet

verre van een inbogt , aan een fchoone
rivier gelegen.

Deze twee dorpen, zyn de Hoofd-
Negryen, op de Noord-kuft van Ce-
ram, leggende tuflchen Saleman, en Sa-

wayl.

Hatoewe werd nu ook wel het nieu- Oude
we Hatoewe gcnaamt , om dat haare P'aats

inwooners wel eer by den hoek van Ha-
tilcn of Permata huis hielden, van waar
zy vier mylen Weftelyker afzakten , om
van de Papoefe roovers wat meerbevryd
te zyn. Zy leggen nu vlak in de bogt,
en plagten op den berg Hatoenimaroe-

van Ha-
toewe.

De ber-

gen H»-
wa te woonen , dog hebben zich nader- toenima-
hand dichter by 't llrand aan 't afgaan roewa

,

van het fteenagtig gebergte Hatoemoro- ?j[""°^r

li-Hocjon ncdergeflagen , langs 't welke Hoejon,
zy met verfcheide fteile trappen boven en Ahi-

malkander gewoon zyn na hun dorp,noe'ra.

dat meed uit inboorlingen beftaat, op te

klauteren , welke opgang vry moejelyk j

egter zoodanig in vorige tyden tot mccllc

zekerheid gelchikt is , maar in 't jaar

1671. zyn zy op lalt van den Heer Cops

aan llrand, een half myl Ooftclyker op 'jgtranj

zy nog leg- AlVina-

hoe.

de vlakte Alllnahoe, daar

gen , komen wooncn.
Landwaart in ziet men een andrcn

hoogcn berg Ahinoefla genaamd , leggen-

de recht achter en tulfchen de twee voor-

fchrcven eilandekens.

Op deczcn berg plagt Liflabatta

ten deele ook te leggen , dog is zcdert

G
3

't jaai-
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BESCHRYVINGE van

Sagoc-
handcl

op Ha-
tocwe

,

en <les-

zclfs

Soa "s.

Verdre
zaken

van dit

zeer vcnc lancs ftnind

uitgcbrcit
Groote Hutocwc is vermaard wegens de groo-

te Siigoc-handcl , die daar gedreven

word, alzoo jaarlyks veel vaartuigen uit

Amboina komen, om die van daar te

vervoeren.

Het dorp beftaat uit twee Soa's,|

Noeroc Latoe, en Afitoc Bcfi^ hebben-

de vier Orangkaja's, die, hoewel zy

overvloedig volks genoeg hebben, egter

zelden met hunne Corucora de Hongi
bywoonen.

J)eze inwoondcrs van Hatoewe waa-

rcn in oude tyden mede halve Papoea 's

,

gclyk de meelle dorpen, van Ceram's

Lüfabat"
Noord-kult i 't geen ook van hen, en

ta. de meelle andre, zoo lang voorrgeoef-

fcnd is, tot de Ncderlandfche landvoog-

den, met de Hongi, of Üorlogs-Cora-

cora - vloot , Ceram rondichcppende
,

hen dit mctter tyd wat verleert hebben,

pj ^_
Ook hebben die van Hatoewe zich

ftezynde by vry willig accoord met ons in verbant

ccn Co- begeven, ichoon zy ten deele een Co-

B^d^n'^ lonie van den koning van Batsjan waren.

Die van Liflabatta leefden hier by na

als Oppcrheeren van verfcheide mindere

dorpen > en fchoon hen van tyd tot tyd

door de landvoogden van Amboina ver-

boden is, geen geweld, nog overheer-

fching over andere dorpen, of thuinen,

te gebruiken, hebben zy dat egter niet

konnen nalaten, maar zig verllout ver-

fcheide landerycn, ja geheele doipen,

met gewelt in te llokken
,
gelyk zy al

voor cttelyke jaaren de naaite dorpen Sa-

leman en Saway, onder zig verdeelt,

en gedwongen hebben zekere fchatting

aan hun te geven.

Baisjan

,

Toozy
voorge-

Tcn.

Kimela- Op Affmahoe is een rots, onder wel-
^^^*'' ^ke een riviertje loopt, dat by laag wa-

wccns ^^^ brak, en by hoog water zoet is.

LiftbataDc geweeze Stadhouder van Boero,
Hatoc- Kimeiaha Hafi, wilt van deze dorpen

waven'
Hatoewe, en Lifflibatta, te verhalen,

Saleman, dat Liflabatta van ouds al door Sa-

door Sa- ba,dyn , Ternataanfchcn koninklyken
^''y'M" Stadhouder, tcrwyl Hidajat ^ zyn op-

vcrovert. '''°'S^''? "*^o ^'^ 1 ernatc was, afgeloo-

j
pen isj dog èxt Ilidajat ^ na zyn komll
in Ambon, na dat hy met de magt der

E. Maatfcliappy geheel Batsjan gcplun-

dert had, met üabadyn, de dorpen Ha-
toewe, Sawayen Saleman verovert, en

hare volkeren op Gammafongi verplaatll

heeft, daar zy zoo lang bleven, tot zy
hem door gefchenken

,
gebeden , en be-

loften van fchatting, bewogen hebben
hen weer na hun land te laten gaan,
van waar zy jaarlyks dan eens wat Sa-

goc, dan eens een fl.iaf)e, opbragten,
welke fchatting Hafi zcide zelf met
Madjira pas voor dien oorlog nog opge-
haalt te hebben.

Ontrent dien zclventydverhaaldehy , DeKi-

waren de Kimeiaha 's J-cliato, en Loe- '"elaha 's

hoe, door de Mefl>>aUe Papoea's ontrent
^„'^loc-

den hoek van biel gevangen genomen
, hoc,door

en op Cambcllo gebragt ; dog zy hoo- Papoe-

rende, dat het Z)rtM'ji- neevcn waren, en'^^^^S^-

dat hy quam, om hen te verlolien, ne- ".

ten zy hem voor een fraeije fchcr.kagie men.

van vyf Corfi's zyde kleeden en Tulban-

den (waar van idcr Coriï 'er twintig in Verder

heeft) twee baflen , veertig Gongcn (ze- j "|:

kcrc fpeel-tuigen) en zeven goude Üan- ^yj-j.

gen, vry, dog hy ontkende met groote

betuiging, dat het dorp Hatoewe geen-

zins gegeven was, om deze twee Stad-

houders te rantzoeneeren, gelyk de ko- En over

ning van Batsjan Hout dorlt voorgeven j 'tilecht

ook zeide hy noit gehoort te hebben , '^<^<^1}^

dat zy eenige fchatting aandien koning,
..^nj,;^^*

hadden betaalt. Hy zeide ook, dat die van hia.

geheel Fermata overwonnen onderdanen

van Hatoewe geweell zyn, en dat dePermata

Batsjanle koningen zomtyds wel wat '^^'«^'^<^''

volk van daar gehaalt hebben j dog op Hawe-
een bedriegelyke wyze, onder voorge- we.

ven, dat de koning hen fpreken wilde,

en omze te beter te lokken, hen eenige

kleederen vereerde j maar als zy aan

boord quamen, voerde hy hen weg.
Daar loopt van Hatoewe een weg na 't Dorp

het dorp Sepa , vol kleene dorpkens,|^°^°^"

daar onder Noeoeloe het grootrte is.
qijjjj_

't Gebergte in agter de bogt alowa^^,

een dag reizens verre, legtObin, onder

Liena , daar wilde menlbhen woonen,
die byna noit beneden komen.

Saleman , dat een half myl beweften DorpSa-

Hatoewe legt, is van weinig belang > "'^^X »"'

maar Saway , een myl beooften Hatoe-
aftgi^c-

we, is een fchoon dorp, dat niet alleen mng.

wyd aan ftrand met een groote menigte
huifen uitgebreid is , maar van welk
ftrand men ook het vcrmakelykfte ge-

zigt , en doorgezigt van een groot ge-

tal huifen , ichoone b^omen , en aardi-

ge fpelonken, in 't gebergte heeft, 'c

geen ons de plaat No. xii. zeer leven-

dig vertoont.

Het dorp legt in een kleen Moeraflig q^ rivier

bogtje , aan welkers ooft-zyde , het ri- Cama-
viertje Camama uitwatcrt , waar uit ma-

zy him drinkwater moeten halen.

De Alfoereefche dorpen , Roemah Dorpen

Oelat, en Belï, Ooft aan, in 't gebcrg- Roe-

te gelegen , waren van ouds gewoon ,
'^•^'^ ^'^"

met Saway en Saleman te fcheppcn j dog ggg_
jcgenwoordig moet Beii dat met Sepa,

en Tamilau, op Cerams Zuidzydc ge-

legen, doen.

Na dat men van hier nu een hoogen v^^^jj-j

hoek \oorby gefchept is , ontmoet Oelat, en

men twee eilandekens Noefla Oelat, wee

nevens twee kleine droogtcns wat verder ""^""S'

Higgit en Oelalkit genaamt , en bcooilen
gjj ^ g^

dien hoek de bogt van Saloway , die groot Oelatkir.

maar
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ihaar meefl: droog enriffigis, agterwel- voor al Toeloefey om zyn goede nnker-
ke de twee dorpkcns Befi leggen. I plaats, dryven Herken lundel inSagoe.

Bogtvan- Een myl Üoftelykcr, legt het dorp
j

Pas voorby een rivier , die een myl
Saloway. Toeloefey aan een groote rivier, en van van Hatilen was, had men het klippige

die bügt van Saloway agter om tot aan dog wat Ooft-Zuid - Ooft aanfchieten-

den hoek van Hatilen ontmoet men tende ftrand Sakolla, een half myl ver-

een vlak raocraffig land , vol Sagoe-boo-
i
der de rivier Kay Rara, brak van water

>

men, hier en daar een kleene droogcidogde rivier Moal, een weinig verder
plek vertonende , als een kleen eilandje leggende, is beter.

daar de wilden zig mctter woon neder- Een myl verder boven Moal heeft men SakoUa:

zetten, plaatzendc hunne huizen op de rivier EylTal , daar de kuft een diepe enderi'

hoge Iteylen. vlakke bbgt maakt, eerftnog al meer na P"

Dorp
Toeloe-
ïty.

Rivier

SapaJe-

De hoek
Hatoe-

Alau.

Een myl beooftcn Toeloefey heeft

men de firoom of rivier Tapalewa,zeer
vermaart door een van de groote Patans,

öf vergaderingen der Alfoerefen , van
welke wy reets gezegt hebben dat de

koning van Nuniali de voorzitter , en
de eerlle in rang is.

Nog een myl verder ten ooftcn , daar

de kuil cerft wat inloopt, en dan weer na

'c Noord-Wellen uitlchiet, heeft men
den Ooft-hoek van de Baay van Salo-

way , Hatoc Alau , dog by de Papoe-
wa's, Kokolay genaamt. Hy legt vyf

en een halve myl van den hoek van Pa'a

in 't Wellen, en is de kuil van Paa af

tot daar toe, en nog verder, vry riffig.

Agterden bock plagt oud Hatoewe te

Fbr'mat'a*^ leggen,dog nuziet men'erPurmata,ofPer-

en Bats- mata , het geen de Amboinefen Tolematta

noemen, op welk dorp,als zynde een Bats-

janfe Colonie (zoo de Batsjanders voor •

geven,) die koning almede recht zegt

te hebben.

Waar Dit is een dorp , dat fterk met de Pa-
onder de^pewa 's handelt, hebbende vier andre
^'T'™ dorpen, Hatilen, Ipapoeteh , Laulata,

IpapoT-' ^"^ Toeloefey , onder zich , waar van

ich.Lau- Ipapoeteh , en Laulata wat landwaaart
lata.en in leggen.

fc7 ftrn
Hatilen legt in een klecnen inbogt twee

' groote mylcn van den hoek Hatoe Alau,

en een groote myl OoIlelykcr,dan Per-

mata, alwaar andre meenen dat oud Ha-
toewe geweeft zy, toen Permata mede

" een myl Oollelyker, dan nu, agter een

klippigen hoek buiten de bogt lag, van

welke plaats zy beide, om de menig-

vuldige roveryen der Papoewa 's van We-
da, cnSalawatj te ontgaan, meer na 't

ketdorp

^an s

cifch 'er

t-p.

Handel
der Pa-

poewa 's

met deze

dorpen.

Sterke

Sagoe-

kandel.

Wellen gezakt zyn. Wel is waar,' dat

die van Permata ilerk met de Papocwa's

van Meflbwal handelen , die daar geroof-

de ilaven, en andre goederen, ook fchoo-

ne paradysvogcls komen verkopen, maar

alzo die van Weda, en Salawat, op de-

ze Papoewa 's van Mefibwal roven, moc-
ften die van Permata en Hatoewe , om
die van MclToval, ook van die van We-
da, en Salawat, zeer veel lydcn , dat

ook de reden van hun vertrek Vv'as, gc-

lyk ook van die van Tolematta , Lau-

lata, en Papoeti.

Alle deze dorpen hier ontrent , en

leren

t Zuid-Ooflen infchietende, dog voor- Moal '

by de Eyllal,by de rivier Batetoika weer Eyiral*,

na 't Noorden uitlopende. In deze bogt ^^'^"^o'"

heeft men goet ftrand zonder menige ^'^j.
khppen of riiïen , die cgter een half ra.

myltje van de rivier Eyflal zich weer toe

aan Hatoe met een fmallen zoom verto-

nen.

Na de Eyfliil ziet men nog twee ri-

vierkens, waar van het verfte, Batetoi-

ka , een half, en 't ander mede Cay Ra-
ra genaamt , maar een quart myl beoo-

ften de Eyflal legt.

Na Batetoika volgt een hoek , een Rivieren

kleene myl breed, die tot de rivier N in- Nintoe-

toepa loopt, tulTchen welke en de rivier ^^ '

^"^"

Samma, die een halve myl Zuid-Oofle- Tampa,
lyker is, het ftrand Ninni legt. Nog Cobbi,

een halve myl na 't Zuid-Oollen toe legt 4'^elle,

de rivier Tampa, alwaar 't land weer j,j]^°^'

met twee kleene hoeken, door 't r ivierken Hahh'a,

Cobbi vlak in 't midden gefcheiden ^ na MoelTa,

't Noorden uitpuilt, pas beooften wel-

ken laatften hoek de rivier AfTellc zich

met een nieuwe inwyking van 't land, al

Zuid-Oollelyker aan vertoont 3 welke
rivier Aflclle ontrent anderhalf myl van

de rivier Tampa legt.

Van deAfl'ele tot aan de rivier Hahha,
heeft men twee grote mylen fcheppensi

werk , en ontmoet onder weg , een mylt-

je beooften de eerfte en een half myltje

beweften de laafte dezer rivieren, nog
twee rivieren , van welk de Üoftelyklle

Kamoehalat genaamt is.

Even na de rivier Hahha , vertoont 't Strand

zig de rivier MoelTii, een half myl van •'^'^'°P='

welke zich het ftrand van Aclope, en^..j„f^(^-

dan dat van Hotezeer riffig, en meteen te.

grote bogt van de rivier van Ailelle af,

tot aan de rivier van Hote, opdoet, dat

landwaart in , die men in zee klaar zien

kan ,• met ganfche boflchcn van Cafuwa- Cafuwa-

ris boomenbezetis,'t geen niet onlullig "s-boo-

voor 't oog, en zeer vermakelyk is in"^'^"'

't voorby zeilen te befchouwen.

Aan 't einde van deze bogt, die van De rivier

de Affelle's rivier, tot aan die van Ho-
f^^f^p^-t'

te ontrent vyf mylen wyd is, heeft men dorp van

de rivier Hote , en een dorp van den dieji

zclven naam, van de Papoewa 's geinene

lyk Foöt genaamt, alzo het een Colo-

nie van die van Mcflbwal is.

Het

naam.



^6 BESCHRYVINGE van
Kryt- Het wort gegift vyftien mylen , van Tidore zien) genoodfaakt heeft aan dié

bergen. Jen hoek van Hntoe Moe te leggen, en van Amboina te gelalten, om de Papóe-

was gcflaatll; aancenwyde en grootc ri-
j

wa's niet alleen op onze Itranden, maar

vier, die men vcrfcheide mylen op kan zelf in hun eigen neft, op de kult van

fcheppen, gelyk my zeker vrient, die
'"''-'-

nog leeft ,
gezegt heeft zelf gedaan te

hebben 5 dog 't water is meeft brak , en

ondrinkbaar, 't geen, by zware afwate-

ring , veroorzaakt wort door de Kryt-

bergcn Mali Mala genaamt,die landwaart

in lcggen,van welke deze rivier in 't regen

moeflon met groot gewelt afilroomende

,

het water zeer wit en drabbig maakt, hoe-

wel het, in 't jaar 1707. voor een reis

wel eens goet , en drmkbaai- bevonden

is.

Nadcrhant Zyn die van Hote vandaar

tvat Ooitelyker op, na een kleen heu-

veltje ontrent ftrand , dog in later tyd

drie of vier myl meer na 't Wellen, on-

trent dé rivier Karrioehalat verhuill, die

mede van de witte bergen haren oor-

Ipronk heeft,hoewel ze goet water geeft,

't geen te meer te verwonderen is, om
dat die bergen daar naart by 't rtrant zyn,

én 'er weer na toe draajen.

Boven op die bergen vertoont zig

ten hooge fteileklipi die dePapoewa's

Froan Sa'a noemen , die zeer wel na een

Munniks-kap gclykt , hoedanig de on-

zen die gemeenelyk noemen, hoewel

andre die by een fchoorlleen vergelyken.

Men kan die in 't voorbyvaaren ge-

makkelyk zien , fchynendc zig naby

ftrand te vCrtoonen.

Höte de Dit Hote is de vergader-plaatsvandie

verga- van Meflbwal , dat meeft Noorden hier

derplaats yan aflegt > en verfchynen deze Papoe-

Doew 's
^^'^ '^^^ ^'^''' °'"' "^^^ '^'^^ '" de bogt

van Mes- van Hatoewe komen, te handelen. Het
fowal,en is ook de grens-paal van de Papoewa's

aldaar.

Want die van Meflbwal, en hunne

aanhang ,
plagten van ouds op de andere

Pjtpoewa 's,ten Oollen en N oord-OoIlcn

van Hote wooncnde , te rooven , en

daarom hebben zy deze plaats Hote, (in

hunne taal een grens-paal, of fchciding)

genoemt.

Dit rooven hebben die van Meflbwal

nu al eenige jaren , het by den Sahoe-

handel houdende , nagelaten , dog de Pa-

a 's beootten , en ten Noord-Ooften

hun
grens-

paal

Maba, Weda, en Salatti , aan te ta-

lten.

De oude Woonplaats der ingezetenen Oudë
van Hote was ook

,
gelyk die van andre woon-

Papoewa 's, immers zoo lang zy een ftuk P'"*^

weegs de rivier op huis hielden , in 't volken;
boich jdaar zy , volgens een oude inland-

fche gewoonte, hunne huizen op hooge
ftylen, en op Waringin-boomen , zoo
hoog plagten te maken , en uit de gronc
te verheffen, dat men 'er met ladders

by klimmen moeit, 't geen zy waarfchy-
nelykft deden , om tet^en een fchielyke

opkomll van vyanden verzekert te zyn.

Dog in 't jaar 1Ö73. zyn zy van daar na
om laag , wat beooften de rivier ver-

huift, daar zyzedert gebleven zjm. Deze
rivier van Hote werd by den inlander

ook Wel de groore rivier van liockey ge-
naamt, dog is beft met deneerften naam
bekent. Al het land ofde dorpen van Ho-^ Allé

te tot Hatoemeten, hebben haar Edelhe- dorpen,

den in 't jaar löpp. aan den koning van tg,f
'

Tidore, op zyn voorgeven, zonder ee- tot Ha-

nig recht 'er op te hebben , en zelf tegen t"eme-

hct getuigenis der inlanders aen
,
ge- q„"j'°^^

fchonken, hoewel hy het niet voorin 't xidore
jaar 1709. in bezit genomen heeft. in 'tjaar

Twee en een h.alve myl in zee, Noord ''^p9-S^'

Noord-Ooft van de rivier van Hote,
^^'

heeft men de gevaarlyke droogte , by ons \^^'

Leeuwaardens droogte genaamr. Andere dens

plaatzen die wel vier mylen van de rivier droogte;

van Hote j dog zy is waarlyk hier gele-

gen.

Van de bogt of de rivier van Hote Rivieren

drie mylen Ooit aan, druait zig de kult j"'^'^'^"

weder na 't Zuid-Ooften, en na 't Zui-

den met twee uititekende hoofden, by
zommige Gaap de Meer genaam t.

Men heeft onderweg nog vcrfcheide Het dorp»

rivieren, en llranden , als Zollalikay,°"'iWa-

Hatochoko , Zefit , Hocwa ,• Poitat,"*
Lama , Iricheuw ^ en Mehirra , alle

welke vervolgens al Zuid-Ooftop leg-

gen , en zich vry riffig vertonen , tot

dat men aan een groote bogt , de bogt
van Waroc genaarnt, komt, in wiens
binnenltc hoek wel eer het dorp oud

roe.

gro-

poew
van Hoti, plagen den inlander nog menig-

j Waroe lag aan een rivier, daar

maal daar mede, van waar zoo menig- te Sagoehandel was, een weinig Zuid
vuldige klagten van die van Amboina, Ooltclyker, dan daar het oude nu tus-

aan haar Edclheden gekoinen zyn, die Ichen twee rivieren is, dog wegens de

dat ecrlt met goedheit by den koning van riffen zeer ongemakkelyk , om 'er aan

Tidore al in Saifoddien 's tyd hebben zoe- te komen, alzo zig die langs die ginfche

ken voor te komen, die als een fyne

gal! , daar dan wel wat ordre opllelde

,

maar hen naderhand weer anderen lalt

gaf, om onze bondgenooten te quellcn

,

en op hun te rooven, 't geen haar Edel- iaf, dog by na vier mylen van Waroc, 0°^'*''

heden (gelyk wy onder de zaken van vertoont zig het riffig eilandje by den
inlan»

bogt, dic drie of vier myl wyd, en wel

twee groote mylen diep is , hier en daar

verfprciden.

Twee mylen Noord-Ooft van 'r land
Poeloe
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Nieuw
VVaroe,

inlander Poelo Sarong , dat is , het

fcheede-EÜand , daar 't wat na gelykt,

dog by de onfcn Leeuwaarden 's tiland,

genaamt, een myltje lang, en een quart

myl op zommige plaatfcn breed , dog
voor aan breeder.

Oud Waroe word van Hote, op agt

mylen, gefchat, hoewel het in 't fchep-

pen wel op tien mylen uytkomt

O I N A. 57
venten , behalven dat het het ook ge-

gj^d*:
dient heeft , om de wederfpannige Ban- ncefcn.

danêfen , na hun vlugt , daar te ontfan-

gcn, die zich zedert meeft daar, ofdaar
ontrent, onthouden hebben.

Zy waren van ouds ook onderdaanen , Verder

des konings van Tidore , onder welken bericht

zy ons , wanneer wy met dien Verft in y ".^'^

oorlog waren , veel ondienft deeden,

Hier van daan loopt dcKuft weer wel trekkende al de volkeren , daar ontrent

Die van
Waroe,

PocloA-
kat.

loiim vier mylen verre Ooft-aan , in wel

kers midden 't dorp nieuw Waroe legt.

In het Oofter-faizoen , wanneer het

fterk regent , ftaat hier een holle zee,
nader be-alz,o 't hier vry diep is , door 't uitwa-
ichreven. • j- r

teren van zes groote rivieren , die iig in

deze bogt ontlaflen ; in welke tydt het

water hier groen en drabbig is.

De zoute Het volk van Waroe is nog zeer wild,

rivier , en waarom zy ook met de Hongi noit heb-
'tboi^i ben willen fcheppen , vlugtende , zoo

JSaris-*"
^^ ^^^ aankomt , bofchwaart in , hoe-

boomcn. wel hun Orangkaja's in 't jaar 1671.

die vloot bleven inwagten , zonder dat

egter de fmalle gemeente daar toe te

brengen was.

Van den Oofthoek van deze bogt, van

Waroe, ofwel van Ajer Mafin, dat is,

de foute rivier , daar veel Cafuaris-boo-

men zyn, loopt de kuft weder viermy-
len Zuiden aan. Vlak voor die zoute

rivier heeft men twee eilandjes, idercen

myl lang, en een half myltje breed, dog

't naafte aan Waroe , Poelo Akat ge-

naamt , wel het langfte en't breedlte,

zynde beide met een breed rif omfoomt,

dat zig met een flauwerzoom, tot voor-

by Rarakkit uitftrekte , en zig met des

zelfs hoogen hoek bepaalt. Digt bydie

twee eilandekens , die onbewoont zyn,

legt vlak in 't Noorden , ontrent een

waardens ""V'
'^'" ^^> '"• voornoemt Leeuwaardens,

Eiland, eiland.

Hier van daan , tot het dorp Rarak-

kit toe , dat vier mylen verder Zuidaan

legt, is een groote en flaeuwe,dog zeer

riffige, bogt, die mede onbewoont is.

Hetdorp Dan komt men aan een groocen hoo-
Rarak- gen uitfteekenden hoek, waar op het

dorp Rarakkit legt.

Het lag van ouds op den hoek in 't

hangen van een lleil gebergte , met ver-

fcheide gehugien boven een , hoewel

het nu aan ftrand legt , zo als men het in

de plaat , N°.xiii. al vry groot, zich ter

linkerhand met veel grooie huifen, enter

regtermet een pragtigenMoorfchenTem-
pel , en andere wooningen uytbreiden-

de , aan de voet van een zwaar geberg-

te, onder veel boomen, afgetekent ziet.

De inwooners waren, in 't jaar i6ip.

derpïaats al in vyf Campons onder zo veel Orang-
derPa- kaja's, afgedeelt, een boos volk in zich

endei*
^' welven , en een gemeene toevluchtplaats,

gevlugtc daar de Papoewa 's haren roof quamcn

Leeu-

kit,en des

,

zelfs af-

teekc-

ning.

Verga-

gelcgen , van de E. Maatfchappy af,

behalven dat zy ook allerlei gefpuis van
wegloopers, en misnoegde, plagten aan
te haaien , en toegang te geven , dog zy
zyn door den Heer de Flamingo 'm 't jzar

1649. overwonnen, en door een byzon •

der Contraft zodanig bepaalt , dat men
hope van beterfchap had ; dog by den
oorlog ten tyde van Madjira , en daar na,

zyn zy weer uitgefpat , en hebben zig

zedeit zo weinig aan de E. Maatfchap-

py , of haren Landvoogd in Amboina,
laten gelegen leggen , dat zy meindeii

overvloedig haar pligt na te komen,
wanneer zy , zonder verder na de Hon •

gi om te zien (wel verre van daar onder
mede te komen fcheppen) een ftapeltje

of twee Sagoe , tot verquikking van die

magtige vloot, en tot erkentenis vanden
Landvoogd , op ftrand lieten ftaan , vlug-

tende verder met alle man het Bofch in j

fchoon men niet gewoon is , hun daar

over eenige moeite aan te doen , maar
hun dorp in volkomen ruft te laten , in

hope hun door diergelyke bewyfen van
vrindfchap , en door den tyd, nog eens

te winnen. Dog het is een volk , daar

geen zalf is aan te ftryken , wier dorp
een roof-neft is, en blyven zal, zo lang

men deze weerbarftige gaften,met geen

harde fpooren beryd , en met geweld tot

reden brengt.

Wat moeite de Landvoogden nu en
dan met hun gehad hebben , zullen wy
in 't vervolg breeder zien.

Landwaard in, niet verre van ftrand, gg^g Sa-

ziet men een hoogen platten berg , de langur.

tafelberg , die van andre bergen daar

ontrent afgezondert is , en by den in-

lander Salangur genaamt is , dien men
op Waroe in 't Zuiden gemakkelyk kan

zien leggen.

Van dit dorp Rarakkit loopt de kuftj^ ,

met een rechten inwyk , Zuiden en Noor- pen Ke-

den tuflchen de vier en vyf mylen , totlingaa.

Keffing toe , vertoonende zig als een j^^''»^"

vlakke bogt, alwaar mooy Itrand is,gfr, en*

daar op hec dorp zig uitgebreid heeft , Kïe'n.on-

en waar langs nog verfcheide fraajedor- der het

pen leggen, waar onder Kelingaa, Ke-^°Jï'^j

likaba, Angir, en de magtige Alfoerec-

fche Negry Kïcn , die wat meer ver-

ftroit , en ten deelen Landwaard in legt i

dragende dit Kien, ook wel den naam

van PafarBcfar, dat is, de groote markt,

H om
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BESCHRYVINCE van

om dat hier alle zeven dagen de groo-

tc markt van 't gchccle Land gehou-

den word , tot welke dan de volkeren

van alle de Alfocrcefchc dorpen x\n die

kant van 't gebergte afvloejcn. Alle de-

ze dorpen , alleen Kelingaa uitgezon-

dert, ilaan onder Qiiaus } maar Kelin-

gaa behoort onder het gezag van die van

Karakkit.

Men ziet verder bezuiden Kien , on-

foe.Qua- trent twee mylen van Rarakkit , de dor-

us ,' pen Tanafailbe , en Quaus , en wat Ver-

Qmm- der de dorpkens Qiiammcr en Ernari-

^Z'm-'' "<^"g > ^'^ ^^^^^^ ^y ^*^" ^^^^^'^ leggen

,

Dorpen
Tanatas

nena

die den hoek van Keffing van 't groot

Land van Ceram aflchcidcn , hoewel

die beide dorpen onder Keffing mede
behoorcn.

Vlak voor deze bogt in het Ooftcn

,

ontrent vier mylen van de wal, legt een

droogte", by den inlander Modrang ge-

naamtjop welke de onkundigen ligt een

ongemak konnen krygen.

Hier mede nu van de Noord-kufl: van

Ceram affcheid nemende ,
gaan wy o-

ver , om de Zuid-of Binnen-kuft te be-

fchrvven.

TWEEDE HOOFDSTUK.
CErams Zuid-Kuft, in 't h-ede befchtevett. Het eiland, en dorp Keffing. En

wat daar onder flaat. Gocli Goéli's Veiling. Keffing in Prent ^verheelt.

AV//» Solothay , ^x '/ ^or/» GocH Goeli. '/ Dorp Oerong. Poelo GofFa. Onder

wie de [<^ci(ingc\'s ftaan. Hun handel en bedryf. Van ''t eiland Ceram-Laoet. Poe-

lo Gefier. Y^ciüng?, elf; Buurten^ en idet's hyzondre -Voorrechten. 'Eigentlyk Cer^m-
lauwers. Door den Heer Gyfels overnnonhen. /Vaar de Maffby , en door wie die inge-

handelt ivort. Droogte, waar op verfcheide eilandekens beooflen Ceram-Laoet. De
eilanden Tenimbar en Ooram. uifkomfl der Ceramlauwers. Hun befiaAn. Zuider-

deel van groot Ceram in yyi deelen. Met hare namen. Het eerfie deel GoemilaiiV

Hoe verre zich dat nitftrékt. Berg , de Koorn-fchuur genaamt. Verdichtzelen der in-^

ïanders. Dorpen met iMre Rivieren Van de zelve naam., meeft onbewoont'. Het tweè'-^.

de fl'é'ö/, Cottaroewa. Dorpen Kellibon , CottarpeAVa en Kellinioeri. Na huH
Manfchap, en verder befdoreven. Ongehom'zaam Volk hier ontrent. Ceval des Ko-
nings ^-aw Kellibon, Het dorpTobo. £« Nieuw Tobo. Afagt van dezen Sen-

gadji^ Verdre aanmerking over hem. Manfchap. En waar over hy gebiet. In 'c

jaar -163^. door denHèev Gykh overtvonnen. Het dorp Gi(Tehu-w . //<?/ Mabekoe-
Rif, Het derde deel , Selan Binauwch ZJw/) Hatoemcten , met Riboet, en Ha-
kiboy, een <Je\i. Manfchap. /^cr/ Sagoe, en eertyds ook Speceryen hier. Deze
dorpen door wie verovert ^ onder wie zy mt Jlaan. Dorp Werinama, daar Selan Bi-

ï\7LU\vcv affcheit. Deszelfs Sosi'Sy en Manfchap. Speccry- Handel fl'i?r Javaancn,
Macafiaren , enz. op Kcffing. Specciy-BofTchen hier in 't jaar 1648. ontdekt.

Vierde deel van Tjiiider Ceram ^ Sehn, genaamt. Rivier Bciroe. Dorp HAtteha.-.

hoe, en Manfchap. Rivier Walaja 0/ Jan Compaans Rivier. Rivier Bemoe.
Magtig dorp, Toloeti. Manfchap. Klip Hatepaeteh, een fcheids-paal. Het dorp

Tchocwa. £» Laymoe, en toV/^r Manfchap. Folin, en Manfchap. Telefcy,
en Manlchap. Schoone Boflchen en Hout-Wcrkcn. De hooge Bergen, Nöefla Heli,

Way Ila, Teboefoe Tenoe Poctch en Lchoroe. De Bogt van Haja, en '/ dorp.
Manfchap. Verfcheide 'RS.vxzxen. Z)o;;^ Tamilauw. i^// Manfchap. Schoone '^oi-

fchen. iJm>>r« Hatoehoclo f» Laroe. Touw, Befi, Tamilau , Scpu Noekau-
loe, Obin. ^Yo\.o\\x\.oe door die van 'To\x^ geholpen. Rivier V\\. Scpa, r;; Man-
fchap. Dorpen onder den Koning 'L^u\\(\\i. '/ D«/) Coak rw Sw.luko. Makariki
en Amahcy. Sterkte Harderwyk. De Bogt van Elipapoetch. 't Dorp. Bogt
^w/ Amahey, Rivieren rfWf^^r. fVo'nneer die van Amahcv , Makariki' 6cc. Chri-
ftcn wierden. Manfchap. Alfocrcefchc Dorpen, en Rivieren hiei'. Het vyfde
Z)cf/i'a« Ccrams Zuiderdeel. Manfchap ;:';?« Elipapocteh. Votiri^ en jegenwoor-

dige flaat. De Lacheroy in 't jaar iö86 hier, met zoldaien. De Rivier Ëpe. Hoek
Hatoe-Sili. Rivier Ajer Talla. Vergader-plaats der Alfoereefen aan dt Zuid-kant
van Ceram. Takken dezer Rivier. V Dm-p Tomilehoe. Verdichte afkomfl der

Oelilima's, <?« üclifivafc koningen. Hoewaloy en Latoe, en Manfchap. Drie
Kimehh^'s hier dood gebleven. Iha r« Mahoe, f// Manfchap. Coelor «; Pia , Man-
fchap. Roemakay , deszelfs teckcning , en Alanlchap. Camarïcn , deszelfs Tec-
kening, fwTihoelalc, /«e/ %^/fr Manfchap. Het laatffe dorp zeer van de Alfoe-

reefen ^c^w//. Hatoefoewa , f» Manlchap. Paunocflaj Knyraioc, rv .'iV Manfchap
Vtia
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iSAn'tUatfle. Capiicin Macore<li,//oo/> ^fr ^ewrRincari. Seroewawan, enVJ^y
Samoe. Manfchap 'can V laatjle. Hier ontrent komt Radja Sifeoeloc aan Jlrard

af. Waylarifla. V /)«/) Caybobo , f« Afteckcning, r« Manfchap. Noeflli Oe-
la en NoefTa Caffii. Droevige nagt des Schiyvers. Druiven en Schildpadden hier.

De bogt Hennawail. Van Tanoeno. Kollc Kolle. De Rivier Rifetti , en 't

dorp Tanoeno , en Manfchap. Laflllehoc en Pjioe , en Manfchap. Popeloewi
I?;? Sotnoeri , met hunne Manfchap. De rivier Yax\^ derde vergaderplaats der Alfoe-
reefen. V Z)or/) Kering, ra Manfchap. V Z)or/) Lakamay , ra Manfchap. Rl-
lier Goli Goli. 'Tiaec droogtens ontrent Caybobo. Seroelau en Saaroe. Manfchap
op Groot Ceram. En V lierfchil met dat van kleen Ceram.

De ZUID-KUST van CERAM.

Van Ce-
rams
7.ind-

kuft, die

jn "t

brecdt

befchre-

vcn
word

s

Het ei-

land en

dorp
Keffins.

legt.

Goeli ingaan-

cn andre waren, daar in te ruilen, in

welken handel de Ceramlauwers, wel
het mecfte deel hebben. Die verre tog-

tcn dcrwaards, en ook na 't Weilen,
hebben hun mctter tyd ftoutc zce-lie-

dcn, en de groote winllcn op de goc-

dcrcn,diezy terugbragten, hen zeer trots

en moedig gemaakt. Gclyk de verkee-

nng met de Welterfche volken , hen
de Malcitfche taalook zeer ervaren in

heeft doen worden.

En wat Onder Keffing , dat naaft de Ceram-
daar on- lauwcrs legt , ftauil vier dorpen , Kes-

Oude

Choon Keffing niet eigentlyk tot de

Zuid-kuft van Ceram behoort, werd
het 'er gemeenelyk mede , hoewel

qualyk , onder betrokken ; daar het ei-

gentlyk op den Zuid-Ooil hoek, van
groot Ceram , als een eiland van het

zelve, met een doorgaande kreek, Ked-
da-Kedda genaamt , afgefchciden

Deze kreek, agter Goeli

de , komt aan de Noord-zydc by Er-

nanneng uit , en loopt met verfcheide

andre kreeken doorfnedcn , tufTchenhet

groot eiland Ceram , en tulTchen Kef-

fing, in.

Op dezen zandigen en moeraffigen

hoek lands , ten deete by laag water

zig als een eilandje op zig zelven, ten

Öolten ontrent anderhalf myl , en ten

Zuiden op zyn breedltc een halve myl
uitftrekktnde

,
(hoewel die halve myl

cindelyk tot niet loopt) en op het ver-

dere land van Cerams Ooile-hoek , ont-

houden zig die van Keffing, Goeli Goe-
li , en Ceram Laoet , als oolc zeer veel gc-

vlugte Bandaneefen, en allerlei ander ge-

fpuis, dat zig van tyd tot tyd hier ne-

der gezet, en zig altyd zeer weerbarftig,

wrevelmoedig,en wantrouwig ontrent de

E. Maatfchappy gedragen heeft. Het
zyn kloeke mannen ; ganfch na geen

Cerammers, maar beter na Makaffiaaren,

gelykende , en wakkere kooplieden,

die rterk op Onin, het voorlle gedeel-

te van Nova Guinca, dat or.trent 30.

mylen Noord -Ooll van Kcffing legt,

ten handel varen , om MafToy , Toe-
tombo's (of doozen,door de wilden ge-

maakt, en met witte horenkens bezet)

fongat, Kelila, Qiiaiis, en Ernanneng,"
dieallevieraandeOolt-zyde leggen. In'c

Weiten leggen vier andere; te weten,
Qiiammer beooftcn de kreek,Kcdda Ked-
da, Goeli Goeli, en Keliwalanga,dichc by
een,enindcnWcit-hock van het bogtje
't dorp Oerong, die ook onder den Orang-
kaja van Oerong ftaan.

Jn oude tydcn maakten die agt dorpen
een gcfpanfchap uit.

Salaboecan ('t geen wel 't eigentlyk- Goeli
fte Keffing is ) Keflbngat , en Goeli- Goeli 's

Goeli, legt van oud Keffing af, op den ^'^'^'"^5-

uiterftenOoft-hoek twee en een half myl
na het Wèiten, in een rond bogtje, dat
eennaeuwen ingang hceeft, aan welkers
Ooft-zyde zig een ronde klip op ilrand

vertoont, waarop die van Goeli Goeli,
in vorige tydcn , byzonder in 't jaar 1 6fp.
(wanneer de Heer Hiiflaart hun met de
Hongi-vloot, en drie grote fchepen van
de E. Maatfchappy, verneftelen quam)
een Velling v\x\ groote op een gelegde
zee-Iteen , waar in zich hun Orang-
kaja verfterkte, gemaakt hadden, wel-
ke klip ons volk toen ook in bezetting

had , waar op zy dè geringe Velling

Oliënde gelegt, en naderhant ookby de
vrede weer verlaten hebben.

Om een netter verbeelding van dit Kefflng

Keffing te geven, voegen wy 't zelve '"^ ï'f'^nt

hier zeer net afgetekent, in de plaat No. ^''''^'^'-'f'

XI V. waarin wy zien, hoe het zig nu met
twee gehele Tempels , behalven eenen
gebroken, en een groot getal huizen,

zeer lullig onder het geboomte vertoont.

Een halve myl beoolten Goeli-Goe-
j^ ,

li , ontrent den voorfchrcvcn hoek , ziet Solotiiay

men een klip Solothay genaamt, waarbytdoip
op zig dit volk in 't jaar 1 660. zeer ^\'^^\

ve:ftcrkt had, dog wierden wel haalt
^"'^''*

door den voornoemden Landvoogt be-

legert, en de Velling verovert en ver-

nielt.

Aan' de Weft-zyde van het bogtje
't x^oxv,

; het dorp Oerong , dat nu war Ocioni;.la

meer de bogt in legt j voor welken
Weft-hock het kleen eilandeken, Poe- Poclo

lo Goffii zig vertoont ; dog van Goeli- Gofl.i.

Goeli , tot Keffing ilrekt zig een groot

rif , byna een groote myl .breed , dat

op ziommige plaatzen by laag water

geheel droog loopt.

Die van 'Oocli-Goeli woonen nu ook

H i veder
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weder op de voornoemde klip , hun

oude fchuilplaats , waar op hun Urang-

kaja zyn vcrblyf heeft.

Men wil , dat de Keffingers in oude

tyden onder de kroon Tidore Itonden.

Nu ftaan 7y onder de E. Maatfchap-

py zedert vcele jaren , onder beloften

van geen Nagelen aun vreemden, maar

wel de Maflby te mogen inruilen;

doch dat zy gehouden blyven , die

weder aan de E. Maatichappy alleen

tot zekeren bepaalden prys te verkoopen

V A U

Haren
handel

en Se-

dryf.

Van 't

t'ilant

Ceram-
Laoer.

Poclo
Geffet.

en verder ook wel Toetombo 's , en

andre Ihuiltcryen , op Nova Guinea te

mogen inhandelen, zonder zigtot eeni-

gen lluik handel in te laten; maar het

is zo overre van daar, dat zy die Con-

traften nagekomen zyn , dat zy in te-

gendeel de vreemdelingen zelf aanhalen

,

niet allen om aan hen ook Mafloy , maar

zelfook veel geilokene Nagelen en Noo-
ten te verhandelen, die men mcint dat

hier of daar in een hoek op hun land

nog verborgen zyn. Om welken lluik-

handel, zoo veel mogelyk, te beletten,

de Landvoogden van Amboina en Ban-

dadaar ontrent by na alle jaar chaloeperi

doen kruiifen , dat hen een groote bril

op de neus , maar ook de reden is , da:

2y zich nocli meer tegen de E. Maat-

fchappy aankanten, en met hare Hon-
gi met fcheppen willen , ziende haar aan

als haar voornaamlten vyand ,die hen de

keel toebindt, aangezien zy van dezee-

vaart moeten leven.

Nu zou het wel tydt worden , om
tot de befchryvingvande Z,uid-kuitover

te gaan ; maar alzo het Eiland Ceram-
Laoet , een van de ell Ambonfche ei-

landen, hier ontrent, en van geen groot

belang is, zullen wy , alvorens voort te

gaan, een korten uitlprong van groot

Ceram maken, om voor afditCeram-

Laoet te beichryven.

Het Eiland CERAM-LAOET.

Het zevende Eiland , dat onder de

LanJvoogdy van Amboina behuort, is

Ceram- Laoet, 't geen zoo veel als (Jc-

ram in zee betekent , een klcen eiland,

dat ons niet lang ophouden zal.

Het legt beoollen den hoek vnn Kef-

fing ontrent een myl, en is rondom als

bcbolwerkt met een fwaar wyt-uitge-

uitgebreit rif, waar op buiten dit nogjloe Adi, of 't Wezels-eiland j maaraan-

kende na een Oor. Het heeft geen wa-
ter, dan dat men uit putten haak.

Het is nu onbewoont , alzo al de in- Kefflngs

gezetenen zie al voor lan^c larcn met ^'* """'-
^

-. O -' ten en
ter woon na Keffing begeven hebben, ijj-rsby-

daar zy elf Campons llcrk zyn , met zondre

namen: Keliwaro, Kelitay , Roemah ^^o"^"

Tamery , die de eerlle Coracora by hen
'^'^3'^^"*

uitmaken , welker Orangkaja's Cabrcffi^

Djoemat en Ocwan gcnuamt zyn , welke
Ücwan wel eer ook over de eerlle Cam-
pon, voor CabreJJi's tyd, plagt te gebie-

den.

Idcr van deze drie Orangkaja's mag
niet over al handelen , daar hy wil. Het
byzonder voorrecht van Cabreffi is, om
Slaven op Onin , maar dat van den O-
rangkaja van Roemah Tamery , om Maf-
loy daar te halen. Ook heeft CabreJJi

Djoemat gedwongen na Oeiong te wy-
ken.

Behalven die drie eerde Campons,
heeft men nog Kelilocboe , waar over

Capitein Oeivas 't opper gezag heeft,

Eun , onder Orangkaja iiyor/», (die de [ 'j^^'^

tweedeCoracorauitm.dien)rCelibia,onderramlau-

Lana, hun Oranykaja) Keliboro ,
(on- wers.

der den Orangkaja lawaon^ waar uit de
derde Coracora bellaat ) Roemah Efli

(onder Orangkaja Nojji) Roemah Maro
(onder Orangkaja óocbus) Kelimaia (on-

der Orangkaja sobok) en Roemah Lo'
las, onderden Orangkaja Margay ,\^c\'

laatite de vierde Coracora uitmaken.

Zy plagten wel eer op hun eigen ei-

land te woonen, dog zyn van daar na

Keffing verhuilt , alwaar Oewen , en
Oewas nu over de elf Campons volfla-

gen heerfchen.

De Heer Jrtus Gyfels (
gelyk wy el- Door de

ders zien zullen ) heeft hun in 't jaar ^^^'j
i6j;. beoorlogt, en onderde gehoor- ovej..

zaamheit der E. Maatfchappy geftelt , wonnen,

hunne Nagelboomenuitgeroeit, en hen
tot reden gebragt , dog naderhant heb-

ben zy zich in alles na die van Keffing
gefchikt, vooral zedert zy om by hen te

woonen, huneigen land verlaten hebben.

De twee dorpen KeUloeboe, en Roe- Waar

mah '1 ameri handelen Maflbv, op hetr
'^^^'"

•1 xr^ \ r\ • j loy, en
eiland L-ubrai, en op Onin, in, daarvan door wie
wy breder onder Tidore i preken, ge-dieinge-

lyk ook van de wyze en aanleg van hun- handelt

nc reize derwaart , en van hunnen han-
"^^^

del aldaar. De Mafloy valt ook op Poe-

vier of vyf kleene eilandekens al Ooft op
leggen , een van welke bvna in 't mid-

den legt, en Poclo Gcffcr gcnaamt is.

Het eiland zelf befluat ontrent twee
mylen Ooil en Welt in de lengte, en

ontrent een. myl in de breedte. Zuiden

en Noorden, aan welke laatfte zyde het

een fraai bogtjc vlak in 't midden heeft,

gezien deszelfs ingezetenen zeer wild,

en doodflagers zyn, valt daar geen han-

del. Het eeniglte, dat men daar van
heeft, is, dat zy van deze en gene Mas-
foy-boomen , niet verre van ftrand ftaan-

de, nu en dan wel een plantje bekomen,
om die mettcr tydt zelf aan te planten,

en dus meelter van die fchors op hun
Het is hoog,"jmal en bcrgagcig, gely- 1 eigen land te worden.

Beooften
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Droogte 'Beooflen Cei-am-Laoet is een door- my niet waarfchynelyk voorkomt, al-

waarop gaande di-QOgte, meer dan vier mylen lang,
'
zoo dat Ccram-Laoét zynen naam van

verichei- Maar-Laoet na 't naaile eilandje aan Ce- j een ander, dat 'er te voren al, enhec

^l^lll"'' Tum-Lzott genaamt, waar op zig nog rechte was ('t geen dit Selan is) fchynt

beooflen; ettelyke andre eilandekens, als Warlau, ontleent te hebben. Buiten deze vier is

Ceram- Noe'fla Ngarat , Kivar , Kanali , Ma-
j

'er nog een vytde deel van Elipapoeteh
koka, Watteoe Matta, Matta Woeli, af, tot aan de pasvanTanoeno, dateen

Laoet.

Kidan, Nedin, Noekocs , Gragas , Ko-
an, Magat, en recht benoorden Sero-

fraei rak uitmaakt, zig uitflrek kende.

Wy maaken dan een begin, met het Het
waki (zynde alle fchuilplaatzen voor de Ooftelykftdeel, Goemilan,en zeggen, dat eerile

Papoewa's) opdoen. - - ~

Wel eer wierd dit Serowaki door fla-

ven van Goram bewoont, die 'er nader-

hand , ten dcelen door de Gorammers

,

ten deelen door de Papoewa's, afgehgt,

en verkogt zyn.

Ten Oollen van deze droogte leggen

twee kleene eilandekens in 't Noorden
van 't eiland Salowaki, en in 't Zuid-

_ Ooften heeft men de eilanden Tenimbar,

tlcn^Te-^'^
Goram, die eigentlyk tot de land-

nimbar, voogdy van Bandabehooren.
en Gü- JJe ingezetenen van Ceram-laoet , zyn

meeft uitlanders. Doch die van het

Campon Kcliwaro zyn oorfpronkclyke

Noord-Ccrammers van Waroej maar

ram.

fichCerams-kull ,in opfigt van die land-
f^^^'

ftreek, van Goeli Goeli af, of van Kef- 1,^";™;^

fing tot Werinama, lö mylen verre verre zig

We ft-Noord-Welt, enÜoft-Zuid-Üoftdit uit-

ftrekt. "^--'kt-

Men heeft in dit geweft een berg,

de hoogfte daar ontrent , op welken
weinig inlanders, dan, die wat ftouter

zyn, komen durven, die 'er dan de an-
dren,die zeer Ucht,enby-geloovigzyn

j

van wys maken , wat zy willen , verha-
lende , dat zy , afkomende , 's nagts vuu-
rige nienlchen gezien hadden, dat by
daag dikwils op vermolmde boomen,
lleenen, en wat dies meer is, uit quam.
Dezen berj^ noemen de onzen de Koren- Berg, de

de andere tienCampons j zyn afkom ftig
]

fchuur, waarfchynelyk om deSagoe,die ^^-oom-

der Ce-/-^^"
de eilanden 7^i;^ , A'ey, Celelpes^^c. '' 'er valt. Aan de voet des zelfs fwervcn

i^'^ni^nt

ram daar onder verfcheide lieden van het dorp
^

de geellen van de voorouders dezer in- terjicht-

Lauwers. Tamboeko ,
gelyk zy nog met alle die , landers, die getuigen, dat zy de Item zelen der

volkeren handel dryven , alzo het ichraal van hun vrienden daar dikwils gehoort ,
'"'^ders.

en zandig eiland Keffing hun niet voeden zonder datze egter imant gezien heb-

Hun'
bellaan.

Zuider-

kan i zoo dat zy het ter zee moeten zoe-

ken, om haare Toetombo's,die zy zeer

net weten te maken , en met hoorenkens

te bezetten, aan vreemdelingen (al was
het met Speceryen) te verhandelen. Ook
zegt men , dat zy een vond hebben,

om groene ftukjes glas van bottels in

een uitgeholde houts-kool te fmelten

,

en daar uit gefteenten te maken, die

reer wel na een Topasgelykenj hoewel

zy, voor al uit de kas zynde, licht re

kennen zyn.

Dit het voornaamfte zynde^ datwy
van het eiland Ceram- Laoet, zoo verre

nis hier te pas komt , weten te zeggen

,

keeren wy, nu weder tot de Zuid-kult

van Ceram ^ om te zien, wat dorpen

ons daar zuilen voorkomen.
Eer wy nogtans daar toe treden.

ben.

Men ziet hier ook
Cammar , Oendor

Wattoeloning, Dorpen

Groot-

Ceram
,in vyf
deden.

deel van moeten wy voor afzeggen, dat dit Zui-
*~

der-deel van Groot-Ceram , weer in 4 a

f byzondere deelen afgedeclt word.

De land ftreek van 't Oollen , of van

Goeli Goeli af na't Weiten, tot aan

Kellibon 's deel , word Goemilan , dat van

Kellibon , tot KcUcmocri toe , word Kot-

taroewa, dat van Kellcmoeri tot Weri-

Metharenamma Winauwer, of Sielan Binauwcr,
naamen. en dat van Werinama tot Elipapoeteh

,

en Goemilang, met haar

kleene dorpkens, en men heeft een wei- "^^''^"^'^

nig na 't Weiten dan twee kleene dorp-
^.eive

kens, Affan, enDa-avan, leggende aan naam,

fraeje rivieren van dien zelven naam ,
^eeil

zonder dat men van 't land hier ontrent ^"j^'j

veel anders zeggen kan, dan dat het
'

woeft , bergagtig , en zeer weinig be-

woont is.

Het eerfte dorp hier aan is Kelibdn , Het

of Kellibon, ontrent een rivier, eneent"'cedc

quart myl verder, de rivier van Cotta-
(J^^^^^

roewa, (die de naanï aan die landltreekroewa,

geeft) en wat verder dan Kellemoeri , dorpen

,

beide op ftrand, aan de rivier, die haar^^"'''°"

van een fcheidj dog ider op een byzon- j^g^/j"^

dere hoek, en hoogte ^ zes mylen vanen Kel'

Goeli Goeli, gelegen, en met muuren j'^moerL

die zy van opgezette lleenen , even als

eenvefting gemaakt hebben^ geiterkt.

Kelibon itond certyds onder een O- Na Imr
rangkaja, dog nu onder een Koning, de man-

ma^tif'lte hier ontrent. Kellimoeri is ''-"''•^P'^'*

9 «^ ,, . . verder
mede van een Koning voorzien, en

, bei^iuc,

fchoon meer in volk , egter zoo gevreclt ven.

niet. Men heeft voor den hoek van 'c

laatite Dorp een rifje, gelyk 'erookeen

of Kelkepoeti's bogt, Sielan genaamt, kleen nog Wellelyker is

welk Sielan of Selan, ook het rechte
1 Zy waren in oude tyden veel fterker,

aloude en eigentlykfte Ceram is, hoewel
1 dan nu, en plagten wel 700 zielen waar

andre Ceram-Laoct daar voor houden , dat' onder 400 weerbare mannen , hoewel

H 5
pa?
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pas 20 of 30 Dati's, op te brengen
;j

dog zyn nu maar vierde part zoo llcrk.

Altoos Kelibon kon naaiilyk 140 zielen,

waar onder f4 weerbare mannen, en y
Dati's, en Kellimoeri, 180 zielen, waar

onder 48 weerbare mannen, en lo Da-
ti's, uit leveren.

Het zyn ftoute mcnichen,die zig en-

.kclyk met denSagoc-handel,en met het

verlundclen van Loeris, en Knkatoc-

wa's, geneeren, hoewel men 'er nu en

dan wel een Cafuaris, en des zelfs cye-

len, bekomt, dog Hoenders, nog Pi-
1 zenden, om hem na Keffing, daar hy

iang-boomen, vind men 'er lïiet, dat toen was, te brengen, hoewel hy dat

oude tax , die pas z a ^00 mannen iiit-

Icvcrde, vcrichilt, zoo dat dit niet dan

Tobol'e Rodomontados, en fnorkeryen ,

.

van deze hoogmoedige Mooren zyn, y.,„§^..

enkelyk,omdcdaaromhcrleggende vol- zen ben-

keren, en landwaart in,eenfchrik aanteS^^J'-

jagen, uitgevonden.

Dat hy egter veel magtiger, is, danVerdre

weleer, fchynt eenigiins waar te zyn uit ^3"''" ^''.

de eere, die hem Naja T'arocna in 't.iaar^'"j^_

1709. Gezant des Koninks van Tidore,
bewees, met hem een vergulde ftoel te

zeldiaam is, wyl die by andere Ceram
mers, of Amboinezen, overvloedig zyn.

Zy plagten in vorige tyden mede met
éenConicbra te fcheppen ; dog dat doen

zy, als het hun m 't hoofd fchict,

zig nergens aanbindende j hoewel zy

door den tyd wat handelbaarder worden,
aangezien zy goed Maleits fpreken , dat

Edelmoedig afiloeg , verfchynende al-

daar met een troep van 400 wel gewa-
pende mannen , die alle met fchictge-

weer voorzien waren.

Hy kan wel 800 zielen, foo gewa- Man-

pende mannen, 60 Dati's, uitleveren. f^^'^^P-

Z-y zyn gewoon de Hongi , met een

Coracora te volgen; dog hun Sengadji

op Ceram befpeurt

, Onge- Van daar af na den Ooft-kanttoemag
hoor- (3e £_ Maatfchappy wel gebieden, dog

vdlThier'^^
Inlander luiltert 'er zeer weinig na,

bntrent. en het komt ons niet gelegen gedurig

volk, en vaartuigen, daar te zenden.

En waar

men meer by de Mooren, gelyk zy ook is anders vry trots, en moedig, alzoo

zyn, dan by Heidenen, ofChrilfenen, wel if a 16 Alfoereeze dorpen zedert

lange jaar.en onder hem Honden , 't geen .

metter tyd mcrkelyk toegenomen heeft , p^bied.

alzoo men 'er nu wel in de zo opnoemt

,

dat nogtans na onze gedagten zo brcet

niet is.

Zy waren in oude tyden zeer weer-
^ ,

:-
om hun té belegeren, dewyl zy gemee- j barlhg,dog hoe zy in 't jaar löjj.door j^"

•''

jielyk , eer men 'er is , al in 't boich , den Heer Gyjfjels o\'erwonnen , en onder door den

en na ontoegankelyke bergen, met al de magt der E. Maatfchappy gebragt Hr. Gy-

hunne meubelen gevlugt zyUj zoo dat zyn, zullen wy onder de regeermg van '^j^°j^^^"

Jiet beft is, hun maar zagt te behande- dien Ambonfchen Landvoogd breeder

len, en niet te ftreng te gebieden, wan- 1 aanhaalen

Onder dit Tobo behoort ook het dorp- j^gf ^^^
je Gi{relau,dat in vorige tyden beooftenGifle-

Tobo in de bogt lag , dog nu by Tobo l^"^^'»

gevoegt is.

Ccval '^^'^^ geval üe ivonmg van ls.elibon Beooften en Beweften de rivier van Het

des Ko- met eenen Naja Taroena gehad heeft , Tobo heeft men mede een rif, dat by
u'^'^^^jf-

r "Fh^"
zien wy onder Tidore.

j

na tot Hatocmeten loopt , en 't Mabekoe-

neer men 'er nog iets van heeft > alzoo

zy zich anders ten eerften door de wecr-

barftige Goeli Goeliers en Kcffingers te-

gen ons laten opruyen.

Wat geval de Koning van Kelibon

KelUbon. -«ir 1 1Wanneer men zes mylcn verder op na

Tobo
'^^^^'- ^^e'^'^''' g-^^t, ontmoet men na 't

pafleeren van het Itrand Zelour het doip
Tobo, leggende op een zeer ftcile en

hooge rots, die men met een ladder be-

klimmen moet, en al van verre in zee

uitftcekt. Waar door het wel een eiland

rif genaamd word.

Gelyk nu het Deel, onder den Ko-j^^^
j^^r-

ning van Kelibon, Kottarocwagenaamtdcdeel,

word , alzoo voerd dit ,• van Kellimoeri tot ''^clan Bi-

aan het dorp Werinama^den naam van"^"^^

'

Selan Binauwer, een oude bekende
landftrcek

,
gelyk ons dat blykcn zal uit

gelykt, te meer, alzoo het van de zee de eerfte beginzelen, dat Amboina op
by na rondom bekabbeld word. Liet

plagt zig van ouds,als een ftcrke vefting

te vertooncn , dog de lieer Cojett heeft

gekomen , of bekent gewceil is.

Een groote myl van Tobo na het We- Dorp

ften (hoewel zig deze kurt van Kellimoeri H.rtoc-

En nieu

Tobo.

de inwoonders belaft om laag aanftrand 'af wat meer na 't Noord-Weften buigt)
JJ|^!*^r',

te komen, daar zy een dorp, nieuw 1 heeft men het dorp Hatoemetcn, aanbuet, pn
Tobo genaamt, dat 'er vry we] uitziet,! een zand-ftrand, dat wat ftcenagtig is,"-kibo5r

gemaakt hebben
Zy ftaan onder een Sengadji , ofHev

het is een Ocli, of gcfpanfchap van drie'^™

dorpen, alzoo Riboet, enHakiboymec
tog, die, na de gedagten van zommige, Hatoemeten , dat Oeli uitmaken, zy
magtiger, dan den Koning van Kelibon , leggen dicht byeen aan een gebergte,
is, die zyn gebied wel tot Waroe's dog Hakiboy in 't midden, konnende
bogt uitftreckt, meinende, dat hy nu

, die twee dorpen zamen wel f00 zielen,

vvel 4000 mannen van wapenen zou kon- 1 80 wecrba;u-c mannen , en 60 Dati 's

nen opbrengen, dat zeer veel van zyn opbrengen.

Dog
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Man-
fchap.

Dog Hatocmeren alleen heeft jfo zie-

len , 1 10 weerbare mannen , en fo Da-
ti's.

Veel Het land hier ontrent geeft zeer veel
Sagoe.en

5jjgQj> ^ die de Bandanezen , llerk hier

^^ijgpg.van daan haaien > ook plagten hier Na-
ceiyen, gel-en Noüten-boómen~te vallen, die

hier. uitgeroeit zyn.

Deze ^" oude tyden ftond dit dorp onder

dorpen die van Hitoe, die 't eens by Kapitein
tioor 'i'^^ T'epilos tyd afgeloopen hebben j maar de
verovert,

p^ggj.^ ^ytus Gyzeh^ heeft ze weder on-

wie zy der onze magt gebragt.

nu (laan. Tot Hatocmeten bezuiden Ceram

,

gelyk Benoorden tot Waroetoe, ftaan

al deze dorpen onder den Koning van

Tidore.

Hetdorp Drie mylen van Hatoemeten, legt

Werina- het magcig Moorfch dorp Werinama

,

"^^ '''"' een van de voornaamfte hier ontrent,

nauwer'" '^^'- ^^^^ welke de landllreke, Selan Bi-

aöcheid. nauwer eindigt.

Het legt op den Ooft-hoek van Ha-
ja's, grooten dog vlakken inbogt, een

quart royl gaans van ilrand op een heu-

vel die zeer llerk gemaakt, van een

dikke borilweering voorzien, en met een

groot rif, wel een myl nii het Ooften

bezet is.'
','.'.'

Des zelfs Zy worden bcheerfcht van eenen Ko-
Soa's, ning, die over twee Soa 's 't opperge-

S..^'*"' bied voert , waar van 't eerfte , Nama
,

op ftrand, en 't ander, Tanafora, op
een berg of grooten heuvel , gelegen is

,

fterk zynde 361 zielen, 107 weerbare

mannen, en f8 Dati's.

Specery- In oude tyden quamen de Javanen,
Handel en Macaflaren, om Nagelen en Nooten

vaancn' "P heffing ten handel, die de Keffin-

Macalla- gers , en die van Ceram-laoet, hiervan
ren op daan, en van Hatoemeten, en daar om
Kcfflng.

fti-eeks, met een bofch, dat lang onbe-

kend gebleven is, plagten te halen, 't

Specery- geen egter maar toe in 't jaar 1648. zy»-

BolTchen ncn gang gegaan heeft, wanneer die van

^'"'Vfi
Werinama ons eindelyk,na veel verzoe-

ontdekt. k^'""» ^''^'' fchoone Nooten-boflchen aan

gewezen en toegedaan hebben , dezelve

wel ten getale van 4000 Noten of Na-
gel- boomen, om te hakken, 't geen
ons lange jaaren daar na , en zelfnu nog

,

gedagten gegeven heeft , dat in die bof-

Ichen, die groot enontoegankelykvoor
ons zyn, meer Specery-boomen, ver-

borgen mochten zyn , alzoo die van Kef-

fing door hunne vaart, ons daar zeer in

verllerken.

Af en aan Kelibon, of tuflchen Keli-

bon, en Werinama 's wal, leggen vlak

in 't Zuiden der eilanden vanBanda,van
waar men deze gebergten , die zig zeer

blaeu veitoonen, gcmakkelyk zien kan,

alzoo zy 'er pas 14 a if mylen, de ccnc

wal van de andere gerekend afleggen >

hoewel het la:id van Werinama zig nog

fchap.

Het
vierde

deel van
Zuider-

Ccr.im

,

Selan

genaarat.

Rivier

Beiroe

,

en 't dorp
Hatteha-

hue, en
man-
fehap.

Rievier

Walaja

,

of Jan
Com-
paans

Rivier,

wat verder van 't eiland Niena opdoet-

Van Werinama af, na de bogt van
Haja, die even om den hoek na 't wes-
ten begint, begint ook het deel van Ce-
ram , dat Selan

, genaamt , en na 't

zeggen van den Inlander, het aloude en
rechte Ceram is, daar 't ganfche eiland

na genoemt word.
Pas den hoek om heeft men defchoo-

ne rivier Beiroe, voor welke een kleen

eilandeken is, twee mylen van Itrand,

hier ontrent , legt Hattehahoe een dorp

,

dat al rcdelyk magtig is , brcidende zig

uit aan de voornoemde rivier. Het le-

vert 330 zielen, 160 weerbare mannen

,

en f} Dati's uitj dog 't y.ou zoo vcr-

mogent niet zyn, zoo niet verfcheide

Alfoereefche dorpen daar van afhingen

,

die hier en daar landwaart , by enkele

huizen, en gehugten, zonder eenig

hoofd , verftrooit leggen , ftrekkende zig

tot digt agter Hote uit
,
gelyk zy ook

den naam van Hattihahoe's Alfoereefche

dorpen dragen ; hoewel men langs dif

bogt landwaaart in nog veel ahdredoip-
kens heeft.

Ontrent een myl van Werinama, daar

de vlakke bogt, na deze infchieting van
't land na 't Noord-Wefen, cerft rcgt

begint, heeft men de rivier Walaja,
ook wel Jan Compaans rivier by abuis

genaamt, om dat zeker Amboinecs vry-

man. Jan de Ruiter^ dog in oude ty-

den , wel Jan Compaan (by wien men wil

dat hy in zyn jeugd gevaren zou heb-
ben) geheeten , daar metzynChalocp wel
plagt te komen. Zy heeft een goede an-

ker-plaats in een bogtje , Tehoro ge-

naamt.

Tuirchen deze en de andere rivier,

Bemoe , vertoont zig het land met een
fraejen hoek , dog zig zoo ver niet uit-

llrekkende, als die van Werinama.
Een groote myl wcftelykcr ontmoet

men , na nog drie fpruitkcns gepalfeert

te zyn, het dorp Toloeti, het eerfte in

dezen bogt, die van de rivier Walaja af

tot Wayila mceft recht wcft aanftrekt.

Dit dorp legt een quart myl gaans van
j^j _

ftrand op een heuvel, die vry hoog is, fchap.

waar op dit trots volk van Toelocti

zeer ftout is , behalven dat het ook tal-

rykvanvolkis,aUbozy 1005 zielen ,409
weerbare mannen , en po Dati's ken-
nen uitbrengen.

Wat meer na 't Ooften , tegen hét

gebergte aan, heeft men verfcheide dor-

pen , dog eer men daar by komt , heeft

men midden in de bogt van Laymoe,
ontrent tweemylen van Tolaeti een klip,

Hatoepoeteh genaamt, die te gelyk ook
dient om de fcheiding tuflchen het ge-

bied van Haja , en die van Hattihahoe,

aan te wyfen. y^^^

Een quart myl verder, Weft op, dorp Tc

-

heeft hocw».

Ricviff

Bemor,

.

Masiiy

dorp 'i'o-

Ibcti.

Clip

Hatoe-
poeteh ,

een

fcheids-

paal.
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En
dorp
Lay-
jiioe

,

maii-

Ichap.

Folin

en man-
ichap.

Tele-

man-
fdi.ip.

heeft men het dorp Tchocwa , dat 3 i o

zielen, lOf weerbaie mannen, en fp
Dati's, uitlevert.

Een weinig Weftclykcr legt het ver-
' mogent dorp Laymoe , dat zig zeer ver-

makclyk , nevens Tehoewa , in een

c" bogt vertoont , daar de Hongi wel ge-

woon is nu en dan wat te rnllen.

Het heeft wel 1 100 ingcletenen

,

waar onder zeer veel vrouwen en kinde-

ren zyn , en maar 491 weerbare man-

nen, en pas 70 Dati's.

Het dorp Folin , legt een halve myl

Weltelyker, konnendc 384 zielen, 8f
weerbare mannen , en 1 1 Dati 's , op-

brengen.

Twee mylenWeftelyker doet zig het

fóy',"n dorp Tcleley ,
(ook wel Tonifli ge-

naamt,) aan een vermakelyk flrand
,

mede tegen het gebergte op. Het is 913

zielen Iterk , konnende 2.09 weerbare

mannen , en 44 Dati 's uitleveren.

De bolTchcn , die hier dicht aan ftrand

j,ƒBdT leggen geven een zeer vermakelyk land-

fchen, en gezicht, behalven dat zy ook veel boo-
hout-; men , tot het bouwen van huyfen , en
werken

, vaartuigen , uit leveren , waar van daan

die van Banda ook haar meefte yfer-

hout , en andere hout-werken voor de

werf, gewoon zyn te doen haaien.

Men vint ook geen hooger land op

Ceram , dan agtcr deze dorpen , welkers

bergen , Hemel-hooge blaeuwe bergen , N oeffa-

NoeiTa Heli, datis, het Berg-Eyland genaamt

,

^'^''* men zeer gemakkelyk van 't Eyland

Nenia, 16 of lymylen 'er af, zien kan,

gelyk ik die zelf menigmaal zeer klaar

gezien heb, loopendc dit gebergte meert

Ichuins door het land al Noord-Ooft op,
en in 't Noorden ontrent Hote uitko-

mende , daar het de hooge witte Kryt-

bergcn, Mali Mala genaamt, uitmaakt.

Vlak op den Wert-hoek van deze bogt
Wayra.van Haja , die zich zeven en een halve

foe Tel '"y'^ ^^" '^ Ooften na 'c Weften uit-

nocPoê- ftrekt, heeft men het dorp Haja j dog
tch , en eer men daar by komt ,

pafleert men

,

Lchoroc. een groote myl van Telefey , eerft de

rievier Way Ila , daar het land , zig om
de Zuyd draejende , een dikken binncn-

hoek maakt. Een klein myltje van de-

ze Rivier ontmoet men nog wat zuyde-

lyker op een andere, Tcboefoe Toenoe
Pocteh genaamt, en een quart myl nog
al Zuydclyker , of wel Zuyd-Ooit op

,

het (pruitje Lehovoe , loopcndc dit

land nog al Zuyd-Ooftelyker voor een

korte wyl,en dan tot den hoek van Haja
toe , met een klecn bogtjc weer wat
Zuydelyker, aan , daar men dan twee
mylen van de rivier Way Ila, Zuyd op

,

het dorp Haja vind op een hoek, die

niet zeer groot , maar redelyk hoog ,

De
hooac

De

hF ^^n
™^'- ^^^ ^^^» ^"^^ ^^^ ^"^^^ water droog

'tdorpf loopt, en agt mylen van den Weft-hoek

van Werinama gelegen is.

Dit is een fraey dorp , en het volk

gaeuwer en ervarener in de Maleytfchc

taal , dan andre Cerammers , zynde Moo-
ren van Godsdicnft , die gemeenlyk
wel de fchranderfte op deze Kuftzyn;
ook pronken zy boven andren met een

zeer fraeyen Moorfchen Tempel. Zy
zyn riiym 1000 zielen rterk , waaron-
der 400 weerbare mannen , en 1 1 1 Dati 's.

Vyf en een halve myl Weft ten Noor-
den van den hoek Hoja, heeft men het

dorp Tamilau.

Men pafleert , eer men zoo verre

komt verfcheidefpruitkens, en wel eerft

die van Touwfelekoe, dat van HajS on-

trent twee mylen is, beooften welkrie-

viertje een Rif legt. Wat Weftelyker
heeft men 'er nog twee dicht by een,

voor welke laafte Mamoeri genaamt,
mede een Rif legt , dat al verre henen
tot ontrent Amahen loopt.

Een groote halve myl van de rievier

Mamoeri maakt het land een kleenen Rif-

figen inbogt,daar men ook twee klcene

fpruitjes, in 't Weften en in 't Noord-
Ooften ziet , van welken inham men in

een myl tot Tamilau komt.
Dit dorp legt digt aan ftrand, op een

fchoonen heuvel , die dit volk zeer moe-
dig maakt , 't geen een heel andre ge-

daante , dan de gemeene Cerammers

,

heeft, alfoo zy kloekcr vangeftalte, en
doorgaans witter zyn , fprekende het

Maleyts zeer wel , waarom zy geoordeelc

worden van de Wefterfche landen daar

na toe gezakt , en 'er foo gebleven te

zyn. Het zyn mede meeft Mohham-
medaanen.

Zy zyn 440 zielen fterk , en leveren

1 1 3 weerbare mannen , en 60 Dati 's

uit, ftaande onder een koning.

Men ziet hier mede fchooneboflrhen,

voorzien van treffelyke vrugtboomen
vanallerlcy zoort, Tsjampedaha, Nang-
ka, Jamboes-boomen , en meer andre,

die fchoone lommer en aangename vrug-

ten geven > dog of 'er Nagelboomen
vallen , weet men niet , immers tot nog
toe heeft men 'er daar , of daar ontrent

geene ontdekt. Sy fcheppen onder die

van Toloeti mede in de Hongi, ofAm-
bonfche Oorlogs-vloet.

Pas beweften Tamilau heeft men ook
een klecn Riffig baeitje, met een rivier

in 't Noorden , of Noord-Ooften Ha-
toehoelo genaamt , en een in 't Weften

,

die den naam van Latoe na een dorp van

dien naam draagt, die wel een myl van
Tamilau legt.

Het dorp Bcfi plag wel eer aan Ce-
rams Zuid-Zydc wat aan deze zyde van

Sepa te leggen, fterk zyndc vier dor-

pen, te weten, Touw (naderhand on-

der Latoe gefmolten) Befi, Tamilau,
en

Man-
fchap.

Ver-
fcheide

rivieren

Doip,
Tami-
louw.

En man-
fchap.

Schone
Bol"-

chen.

Ricvie-
ren Ha-
tochoe-
lo, en
Latoe.

Touw,
Befi, Ta-
milau

,

Sepa,

Noekau-
loc,

Obin.
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CH Scpa; dog na cenige gcfchillen met

die van Sepa , verhuisden zy na de

Noord-kant , alwaar zy zich , ontrent

anderhalve dag reizens landwaard in , in

't gebergte ter nederzetteden, rekenen-

de, behalven die van Sepa, ook die van

Kloekauloe (die , tuflchen Sepa en Be-

fi, al mede in 't gebergte , dog nader

aan Sepa, en Obin leggen,) voor hunne

onderdaanen.

Dit Obin legt nog een halve dag rei-

fens, dieper in 't gebergte, dan Befi,

en wat beoollen Noekauloe , vry meer

na de zyde van Scpa , dat van N oekau-

loc negen mylcn legt. Zy maken te

zamcn een Coracora , met die van Ta-
milau,Sepa, cnToloeti uyt, fcheppen-

de diè van Tamilau en Toloeti , aan de

cene , en die van Befi en Scpa , aan de

andere zyde van de Coracora.

Totoha- ^^^ dorpken Tonro (dat van een vry

toe, door oude gehcugenis is) plag tuflchen Haja
die van eh Tamilau te leggen, daar het zig niet

'^?"7 verre vin ftrand opdeed.

|en. De Konmg van dit dorp,quam m ou-

de tyden Totohatoe (een van de vier

oudfté Stamhouders der kuft Hitoe) te

hulp , als hy met Ferdam Moelay , den

eerfte van het gedachte Tanahhitoe Mes-

ftng. Oorloogde, gelyk dat de Moor-
fche Priefter, en Ambonfche Schryver,

van de gefchiedenis der kuft Hitoe , Ri-

djali, in zynebefchryving dus aanhaalt.

Van Tamilau , twee groote mylcn

Weft aan ontmoet men het dorp Se-

pa, in een erootc vlakke en rimge bogt

,

die het land daar niaakt.

Rivier Het doet zig op , zo als men de rivier

Pia; Pia voorby is, hebbende wel eer op de

r^'oordkuft van Ceram, in de bogt van

Hatoewe, niet verre van Befi, gelegen

;

dog 't is, óm gefchillen met die van Befi

na de Zuid-zyde verhuift , daar het , be-

voorens wel drie mylcn in 't gebergte

geplaatft was.

Sepa, en Dit dorp is al redelyk magtig, zyn-

de wel foo zielen fterk , waar onder

men 145 weerbaare mannen , en po
Dati's, heeft.

Dorpen Deze zyn nog lang Heidenen geble-
onder ven, dog naderhand ten deele Mooren

n[ne^°"
g^'^^o'^den, hebben zy zich niet ontzien

LauJifla. verltheidc Chriltenen te vermoorden
^

waar over zy na 't gebergte gevlucht,

en tot nog toe niet bevreedigt zyn. Van
dit dorp tot Befi , heeft men veel dor-

pen Landwaard in, die al te zamen maar
onder eenen Koning, LauUJfa^ fl:aan.

Dorp Van Scpa Weft aan , heeft men een
Koak.enhoek, Koak genaamt, vyf mylcn 'er af,
Swauko.

gj, ggj^ j^j.p ^,^^ jjjgj-, jiaan, ^ j^^ ^gj g^,.

daar op lag , en nu onder Swauko on-

dergedoken.

Malvari- ^ -^^ Sepa tot het dorp Swauko (ook
H, en wel Swchoko genaamt) ontmoet men
Amahey. n £)ggi^

Man-
fchap,

twee mylen verre , veel rivicrkens
, pas

na welke men in het laatlte dorp komt,
't geen zig nu by Makariki cnArnahcy,
in een inbogt gevoegt heeft. Het plugt
den naam van Amahono te dragen , dog
Ooftclyker, dan nu , in oude tyden te

leggen.

Op den Hoek vrn Koak , die zig wat Sterkte

omkromt, plag ten tyde van den Land- Harder-

voogd , Philip Lucajz , de houte Iterk-
^^'^'

te , Hardcrwyk , te leggen , dog nu
heeft men 'er geen vefting.

Hier van daan maakt deze binnenkuft^ebogt
weer een grooten inbogt, die eerft^""^'"

twee mylen Noorden, daar na vier my- tLh,en'i
len Weft en Suid-weft loopt, en dorp.

dan nog een myltje na 't Zuiden draeit.

Het word de bogt Van Elipapocteh ge-
naamt , na een dorp , dat by na midden
in die bogt legt.

Dicht agter denhoek van Koak ,hecfr Rogt van

men eenen inwyk , die pas in de groote Amahey,

bogt van Elipapoeteh komt, de bogt a'^aar."

van Amahey, genaamt, die van alle kan-
ten byna befloten, en een goede reede
zelf voor een vloot fchepen is , alzoo
rrien 'er byna voor alle winden bevrydt
legt.

In den binnenften hoek van deze bogt
plagt mende driedorpen, Amahey, Ma-
kariki, en Swauko , tuflchen de rivie-

ren Makariki en Roewatta , wel twee
mylen landwaart in te zien leggen , zo
als zy zich , ider op zig zelven j en bo-
ven raalkanderen vertoonden ; dog nu
leggen zy dicht aan ftrand by een , hoe-
wel idet" op zig zelven.

Het waren eertyds mede Heidenen , Wan-

waarom zy ons ook van den Koning "^jj'^^f

van Terriate gefchonken zyn j dog wier- mahcy
den in 't jaar 1647. op hun verzoek ^lakari-

Chriftenen , dog 't zyn menfchen , die ^^.i'^t ,

zeer dom , eenvoudig, en heel onkun-
^j(,f£ij.j^

dig in de Maleitfche Taal zyn, hoewel
men wil , dat onder hen ook nog ee-

nige verborgene Mooren zig onthou-

den.

Irt oude tyden zyn hier iriede Na-
gelen gcweeft , hoewel weinig , alzoo

zy eerft begonnen hadden die te plan-

ten , die j na dat zy onze onderdaanen

wierden, mede uirgerocit zyn.

.\mahey isöfo zielen fterk, en kan
c^^!^""

ipo weerbare mannen jCn 31 Dati's op-
brengen.

Makariki heeft ipi zielen, 70 weer-
bare mannen, en ip Dati's.

Swauko levert ^72 zielen
, fj* weer-

baare mannen, en if Dati's uyt.

Deze drie dorpen fcheppen te zamcn
een Coracora.

Hier van daan tot Elipapoeti toe is

een zeer ritfig ftrand , 't geen een quart

myl buiten den hoek Koak begint , en

aan deze zyde Way Siü ophoud. Niet

I tegen-
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tegenftaandc, men hier verlchcide ri

viërkei^s heeft , waar onder Way Pia

wat uitOeckt in groote , boven Way Ma-

la , en Wav Uwe , zo ziet men langs deze

Mani , en aan de Wellclyke, het dorp
WaHïa , boven in 't gebergte , wel drie

mylcn van ftrandafz.ier. J)czc liaan wel
ondereen Koning der Alfoereefed j maar

ganfche llrand, geen menfchen wooncn, I
die viui den üppervorft der Alfocree-

Mfoe-
rcefche

dorpen.

En rivie-

ren , hier.

hoewel mai landwaard in , veel AUbe
rcfche dorpen heeft , voor al ontrent Ma-
kariki 's rivier, Roewatta, dewelke van

Noeaula komt, en agtcr Haja zyn oor-

fpronk heeft. TufTenNoeauloe, ofNoe-

kauloe, en tufichenObin, legt de rivier

Noa , die in de Roewatta Hort , loopendc

agrerToelocti, en van daar onder het ge-

bergte van Nockauloe , ter plaatfc daar

men in 't dorp Warea , en Wattamau op-

gaat, alwaar men een andere rivier, Ruis

genaamd, pafleert. Deze Lieden zyn me-

de üeliHma 's, volgende de zyde vanBe-

fi ; dog die van Tamilau , Haja en To-
locti zyn Oelifiva's.

Men heeft ook in 't gebergte , agter

Toloeti, nog het dorp Macuala, dat op

Tolocti zynen uitgang heeft.

Ruim drie uuren gaans van ftrand had

men de dorpen Hoewa , en Amalellï

,

die al voor lange jaaren door die van

Wallia vernielt zyn } dog hare Landeryen

werden nu door die vanMakariki, al ze-

dert 't jaar 1673. bezeten.

De eerftc groote rivier na 't Noor-
den , die men ontmoet (om van ver-

fcheide kleene zonder naam niet te fpre-

ken) is Way Pia , aan de welke , een

halve dag zeilens Landwaart in, het dorp

Wattamano legt.

Wat Noordelyker is 't riviertje Roe-
wis, aan welkers Ooft- zyde , al mede
Landwaard in , het dorp Warka , dat

üelilima's is, zig opdoet.

Een weinig Noordelyker heeft men
de dorpen Roemahlait, en Titalcllijdie

't.ook met de Mohhammedaimen, of de

Oclilima's, houden.

In de Noord-hoek is de rivier Mala,
die zeer groot plag te zyn , en wel eer

met twee armen in zee liep , tuflchcn

beide welke armen, een groot ftuklands

gelegen heeft , dat in 't jaar \66\. in

Julius, by een fterken Regen-tyd , waar
onder zig wat aardbeving mengde, ge-

zonken is, makende een grooten inbogt, ! fchappy zeer getrouw , en hebben haar

die metter tyd allenskens weer mceill als gezanten gedient,om de Alfoerecfen,

gevuld wierd, zodanig, dat aan de Ooft-

kant ook nog een uitiicekende hooge
hoek gebleven is.

\Vanneer men negen uuren verre bo-

fen aan die kant , Radja Sahoelaü, afhangt.

Vier mylen van ftraiad
,
pas agtcr Was-

fia, heeft men het dorp Wauraatta, of
Waymatta, over 't welke in 't gemeen
een van de naaftc bloedverwanten van
Radja Sahoelaü gebiedt. Hier komen
de Alfocrcefen aan de Zuid-zyde ook
gcmeenelyk van 't gebergte af , zynde
dit aan deze zyde de deur , door welke
zy tot de ftrandvolkeren komen

, gelyk
de rivierMakinan de deuraandeNoord-
zyde is.

Ook ziet men tu/lchen Waflia , en
Elipapoetch , een myl van Iband , nog
een dorpje, Omon gcnaamt.

Aan gene zyde de rivier Uwe , ont-
moet men het dorp Elipapoetch , dac
is de witte hooge rots , 't geen de onze
gemeenelyk Kclkepoeti noemen. Dit
dorp word zo genaamt , om dat het in

oude tyden op een hoogen witten Heu-
vel gelegen heeft, gelyk meeftalde Am-
bonfche, Ceramfche, Bocronêfche, en
andre dorpen , in deze Landvoogdy , op
deze ofgene hoogte tot hai'e zekerhcit gc-
plaatftzyn geweeftj dog tegenwoordig
legt dit dorp aan ftrand ontrexat drie my-
len van Koak na 't Weften, en ontrent

twee groote, zo geen drie, mylcn van
den hoek van Latoe Haloy , ontrent

midden in de Bogt,met welke het deel,

Selan genaamt , een einde neemt , alzo

zich dat maar tot die bogt uitftrekt , en
hier van daan nu het vyfde deel , van
Ceram's binnen-kuil begint. Hct\7f-
Deze volkeren van EÜpapoeti wierden de deci

eertyds zeer wegens hunne
roemt , konncnde
cora's bemannen, waar van hun dorpdeëh
te dier tyd Eli Tah ilane, genaamtwierdt.
Jegenwoordig konnen zy niet meer Man-

als foo zielen uitmaken , waiir onder 147 ^chap

weerbaare mannen, en ^j Dati's,fchep-p^"^|j'

pende eene Coracoia. tch.

Zy waren van ouds her, de E. Maat-

magt ge- van Ce-

toen wel tien Cora-
-^^j^^.

als men die van nooden had , van het

gebergte ter hulpe af te roepen.

Zy waren eertyds Heidenen > dog zyn Vorige

nu Chriltcnen, die ons vry goede dien- *^"jcg<-""-
'

"

woordi-

hun ook veel werk van tyd tot tyd ge-

maakt heeft , om hen tegen die van öe-

pa, die mcnigcn kop van daar h;ulcn.

ven deze rivier, beoollen de zelve, op-: ften doen j om welke reden men van jj.^^^^'

gaat, ontmoet men het dorp Lian, dat
' ''

'

' — j.---..j

onder een ander Alfoerees dorp Ihiat.

Hier van daan draitde bogt na 't Wc-
ilen , en een myl gaans van daar na 't

7.uidcn, een uur gaans van de rivierMa-
la, heeft men de groote rivierUwe, die i

«iti «c s^uuj^iu^ ^ .n^i. v-liui^ivi- ^ui-n^ci.a-

zig boven in twee takken verdeelt , aan
I
daten heb vinden leggen, by voorvaK'ipoy.

welkers Ooltelyke fpruit, menhet dorp
1
van een fthandelyke daad , aan die van'"^^^"""

Sepa

dekken
^

1080. daar

n'tel de Lacberoy

te

jaar

om welke reden , ik in 't

den Sergeant , Da-.
met cttelyke Sol/Oel-a-
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hiermet Sepa gepleegt , en door hen met het
Soldaa- weghaalen van ettelyke koppen gevvro-
^^"' ken , en ook daar gelegt , om een wakent

oog, op die van Sepa te liouden. Een
gcviil , waar van wy mogclyk nog zul-

len fpreken, als wy van de zaakcn van

den Godsdienlt handelen.

Derivier ^''•^^ beweilen Elipapoetch , ontmoet

Epe. men het riviertje Epe , en een groote

myl verder, daar zig de bogt Zuid-well

aan draait, een hoek, Hatoe Sili , na

de groote en hooge llecncn, die men 'er

ziet, zo genaamt,vlak voor welke hoek
een rif is , hoewel zig anders het llrand

van Elipapoeti, tot dezen hoek , zeer

zuiver, en zonder eenige Iteenen , ver-

toont.

Axn de Weft-zyde van deze bogt, een

Hoek,
Hatoe
Sili.

Rivier

,

Ajer

'lalla.

groote myl van Elipapoetch , heeft men
de groote rivier , Ajer Talla , die met
een andre Tak ook een halve myl Oo-
llelykcr in Zee loopt , makende daar

als een kleen eilandeken , dat anderhalf

myl lang, en een half myl op zyn breed-

te is , en na het Noord-Wellen , hoe

langer hoe fpitfer uitloopt. Dog vlak

voor die Ooftelyke Tak , vertoont zig

een groot rif, dat al voor by den hoek

van Hoewaloy loopt , en tot Camarïen

toe, met een fmalle zoom vervolgt.

Dit is de vermaarde ftroom , aan wel-

derAu'^
ke de groote Saniri , of vergadering der

foeree^ Alfoercefen, aan de Zuid-zyde is.

fenaan Aan dezen ftroom, legt een myllant-
de Zuid-] y^aart in , het Alfoerees dorp Tomile-

hoc, onder een geringen Komng , en

anderhalve dag ryzens van ftrand , heeft

men landwaard in de landcryen der Al-

foereefen,die onder Radja Somiet ^ünnn.

Deze llroora heeft boven drie takken.

De Ooftelyke hiet Noy, die van Siffe-

naroe, enWattoewi, afl;omt, dog bo-

ven is nog een andere tak , die van So-

Verdi-te ™ic^ afzakt , wiens twee dorpen 'er aan

afKomll leggen. Hooger op zyn Maloeka,
der Oeli- Moeroctetto , en dan komt men by de

Öeliii'v™
middelfte tak ,' Waloe, die van Hoekoe

fc Koiiin- komt , en onder de groote Waringin-
ecn. boom , en die wonderlyke brugge

doorloopt , welke boom , Noenoelak-

ko uenaamt , den oorfpronk aan alle de

Radja's Oelilima's , en Oeli Siva's, na

hun voorgeven , zou gegeven hebben.

De derde Tak , is de Ajer Talla zelf,

die agter Paunoeflii , voorby Kayratoe,

ftroomt.

't Voornoemt dorp Hoekoe , legt een

halve dag rcizens van Rifleari.

Pas voorby deze rivier, heeft men de

hoek , Tocwa , zynde de Wcft-hoek

van de bogt van Elipapoeteh , die van

Amahey , of van den Ooft-hoek dezer

bogt Koak , drie mylen gelegen is.

Hier ftrekt zig de kuft vyf mylen Zuid-

wcft , tot de 'hoek van Camarïen toe.

Verga-

kuft van
Ceram.

Takken
dezer

defer ri-

vier.

Dorp
Tomile
hoc.

By deze hoek
,

pas bcweftert de zei- Hoewa-»
ve, of 'er nog op, heeft men de dor-loy,eri

pen Hoewaloy, enLatoe, dicht byeen.L*f°^«

Op den hoek zelf, legt Hoewaloy , dat
,thJJ"^

'

ook wel Haloy genaamt word, en even
'er agter, na 't vafte land toe, het dorp-
ken Latoe, die zamcn öo8 zielen, ipo
weerbaare mannen, en iiz. Dati 's, uit-

leveren.

In oude tyden, toen Latoe nog op 't Drie Ki-

gebergte lag
,

plagten hier Portugeefen melaha's

in bezetting te leggen , 't geen egter^'^*",

niet belettede , dut de Ternataanen hen „"^g.

daar quamcn verneftelen , dog dit be- ven.

quam hen zeer qualyk , alzo in zeker

gevegt, de Kimelaha's Djamali , -^ng-

fara , en Lawadyn , dood bleven , na

welken tyd, Latoe en Hoewaloy , onder

onze magt geraakten.

Een myl bcweften Latoe, heeft mcn^']^'^"

de dorpkens Iha en Mahoc, die wel eer

op Hatoewano plagten te woonen, en

hcrwaards gevlugt zyn.

Het zyn Mooren van Godsdienft,

gclyk ook de twee voorige dorpen.
Draad-trekkers , en Goud-fmids , van

Ambagt , die al fraeje dingen in Goud

,

met zeer weinig gereedithap wecten te

maken. De laatfte fchynen Javaanen van
afkomft, alzo Mahoe, Java beteekent.

Zy zyn te zamen f 5*0 zielen rterk , '^^s"-

waar onder zig i6z weerbare mannen, P'

en 69 Dati's bevinden, die te zamen een

Coracora fcheppen.

Anderhalf myl verder na 't Weften,(-.Q . j,.

heeft men Coelor , en Pia, eertyds vanenPia/
Honimoa's Land-ftreek , zo genaamt, Man-

of van des zelfs Noord-zyde , mede her- ^"^^'P*

waards gevlugt , nevens die van Iha Ma-
hoe, die zamen heulden.

Deze dorpen hebben zamen 380 zie-

len , 1 17 weerbare mannen , en 7f Dati's.

Hier ontrent heeft men ook verfcheide

rivierkens zonder naam.

Wat meer na 't Weften , vertoont Roema-
zig het dorp Roemahkay , niet verre kay.des

van 't ftrand, zo als het in de Plaat
,

^'^"^ ^^^'

N°. XV. zeer fraay in 't verfchiet afge-
enNIa^n-

beclt is, daar de wooning van den Pati,fchap.

of Grave, boven al de andre , vry cicr-

lyk na de inlandfchc wyze geboud, uit-

fteekt. Het draagt zyn naam van de

menigte Houts,daar vallende, alzo Roe-
mah Ay een huis des houts beteekent.

Wel eer plagten zy verre van ftrand

,

wel vier myl landwaart in, te woonen -,

dog leven nu hier vry beter, hoewel zy

nu en dan aanftoot van de Alfberecfen

lyden.

Zy konnen 41 f zielen uitleveren,

waar onder 141 weerbare mannen , en

67 Dati 's } zy fcheppen nu alleen een

Corocora, daar zy in vorige tydcn, on-

der den Gnatohocdi plagten te fchep-

pen.

I 2 Nog
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Kamavï-
cn , des

ztlft tcc-

kening,

cnTi-
lioelale,

inetbLi-

cicrM.iii

fchap.

Het laat-

lle dorp

7.ceivan

deAl-
foerce-

fen ge-

queld.

Hatoe-
focw.i

,

en Man-
Idiap.

Paunoes-

fa , Kay-
ratoc

,

en de

Man-
fchap

van 't

laatlle.

Capileln

Maco-
rcili,

lioofd

der rivier

Rilleari.

Nog twee klecne mylen Weftelyker,

legt het dorp Camavïen , tuflchen 't

welk men nog een dorpje, Tihoclale,

in 't midden legden hectc.

Het ccrile is een fchoon groot dorp

,

gelyk men uyt de plaat , No. xvi. zien

kan. Het kan 347 zielen, po weerb;ue

mannen , en f 2. Dati's opbrengen,

llaande onder hunnen Orangkaja 'Tomma-

talla. Tihoclale is een zeer kleen dorpje,

dat daar nog niet lang geweeil: is, en

wiens inwoonders, door de Alfoereefen

zodanig gequelt zyn , dat zy nagt en dag,

in klecne vuftigheden,die zy daar tegen

gemaakt hebben, waken moeten, gelyk

ik daar van oog-getuige gewcclb ben.

Zy plagten ondcrdaanen der Alfoereefen

te wezen , en zedert zy zig onder ons

begeven hebben , en Chriilenen gewor-
den zyn , willen de Alfoereefen hen

met geweld dwingen, om weer heidens

te worden, en onder hun te ft;un.

Zy zyn pas 108 zielen fterk, en leve-

ren f9 wecibaarc mannen, en i f Dati's,

uyt.

Een myl na 't Noord-wcftelyke , van

den hoek van Camarïen te rekenen, heelt

men het dorpken Hatifoa, of Hatoefoe-

wa , fterk 170 zielen , waar onder f4
weerbare mannen, en 13 Dati's, ftaan-

dc ook onder hun Orangkaja.
Tuflchen Camarïen en Hatoefoewa,

word het ftrand Hatoemeten , van we-
gen de droogte en fwarte key-lteenen

,

daar ontrent vallende
, genaamt. Ze-

ven mylen landwaard in , van dit ftrand

afgaande , ontmoet men in het Noord-
Oollen het oud Paunoefia.

Als men van daar nog vyf a zes mylen
verder, van een fteilen en hoog'en berg

afdaalt, komt men in een fchoonc valy,

daar het dorp Kayratoc , aan de rlvierc

Ajer Talla legt. Dit Kayratoc is mag-
tig, 141 zielen, j-i weerbare mannen,
en i8 Dati 's , op te brengen.

Een weinig beneden dit dorp is de
rivier Liflcali of RiflciU-i , over welke
de beroemde Capitein, MakorcJJï ^ 'top-

pergezag heeft.

Een halve dag reizens van dit dorp

,

legt Hockoe. Deze rivier word met
een menigte vaartuigen bevaren , wan-
neer zv gewoon zyn de Sagoc uit de

Sagoc-boom te kappen.

Als men van Rilleari afgaat , komt
men te Wattohi, of Wattcx;vvi,endaar

na te Mani , niet \'erre van ftrand af>

ftaande deze dorpen onder Orangkaja,
Ilanfod Beft.

Deze vyf dorpkcns fchepten wc] ccr

onder den Gnato-Hoedi , hoofii der Mar-
dykcrs, of der fwarte vrylicJen (zo het

de naam heeft, hoewel 't inlanders zvn}

te weten, Roemahkay, Tihoclale, Ca-

hoe zy nu fcheppen , zullen wy elders

zienj maar van den Gnatohoedi zyn zy

afgezondert.

Seroewawan , was wel eer een by- Scroe-

, dog is nu onder Camarïen
e,*^v "v

zonder dorp

Ook plagt Hatoefoewa, Samoê
voor defen anderhalf myl landwaartintc

leggen , dog is nu aan ftrand , zedert 't

jaar i(Jö8. geplaatft, ontrenteen quart

myl van de rivier Rihoewappa, endigt

by de rivier Nila gelegen. Deze heb-

ben wel eer ook met dejn Gnatohoedi
gefchept , dog doen het nu onder die

van Caibübo, onder welke zy van ouds

ftonden.

Wanneer men een grootc halve myl Man-

Noordclykcr , of Noordweftclyker,"^'"?

aangaat komt men by het dorpje Way Sa-
jjatHe.

muc,dat 1 04 zielen, 3 pwccrbare mannen

,

en 2j" Datis , fterk is , fcheppende za-

men met die van Caibobo , en Ibande
onder een geringen Orangkaja , hoewel
het mede onder Caybobo plagt te ftaan,

leggende nu ook aan ilrand , dog wel
een myl 'er af, ontrent de rivier, en
hoek,Toelocryn, d;ur liet te voren drie

a vier mylen in 't gebergte lag. Het ftaat

onder een Orangkaja. Ontrent des zelfs

ftrand , zyn veel kats-koppen , en ftec-

nen , wel een myl Weftaan.
Hier omtrent komen de Alfoereefen , Hier on-

ftaandc onder Radja Sifcoeloe (of Liffcoe- trent

loe) ook aan ftrand , en van 't gebergte ^^^
af, hoewel hunne naafte dorpen, Hoe- sifeoeloe
oe, en Wayfamoe, wel vyf dagen rei- aan

zens van daar gelegen , en niet dan ovet^^'^nd a£

een woeft en onbcwoont gebeigtc te

genaken zyn.

Twee mylen verder, daar de kuft weer Way
weftelyker begint te Itrckken , heeft Sanila.

men 't riviertje Way SarilTli. Men ziet

daar om ilreeks geen inwoondersj maar
wel verfcheide kreken , die een hoog
voorgebergte maken , dat drie a vier

hoeken in zee geeft, rondom welke men
een groot rif heeft , dat wel drie mylen
lang te fcheppen gaf , eer men in oude
tyden by het dorp Caybobo quam , dat •{£)(„._

in twaalf Campons onder twaalfOrang- Caybo-

kaja's, verdeelt was, alle welke Cam- bo.

pons de twee hoofd-dorpen , Lcy-Ha-
lat , en Ley-Timor , uitmaakten , die

naait malkandcren , tegen over het Ei-

landeken NoelTa Ocla Jagen.

Het legt nu een groote myl bezuiden

de bogt van Tanoeno , en ontrent zoo
verre ten Noord-weften van Way Sa-

rifl^i , aan een zeer riffig ftrand , waar
door men veel moeite iiceft , om tus-

fchcn de klippen in , by dit dorp te

koomcn , dat my echter by donkere

nacht eens te beurt gevallen is j moetende
toen myn groote Orenb.icy verlaten, en

in een lileenc Prahoc overgaan , alzoo

marien, Paunocila, en Kuvratoe dogi wy anacrs wegens
overgaan

,

het vallende water,

met
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hret groot vaartuig , tuflchen de guilen

door, de wal niet zoudeii hebben ken-

nen naderen.
Enaftee- Het dorp Caybobo in zich zelven is

Lening.
^^^ fchoon dorp , rondom zeer fmay

,

hoewel een woeft en onbewoont
,

ge-

bergte, van agtercn,en ter zyden, heb-

bende. Ook heefc men rotfcn terrech-

hand , die een aardig gezicht geven

,

gelyk ons de Plaat No. xvii. dit klaar

toont.

Wat 't volk vanKaybobo betreft, het

zyn wakkere timmerlieden , ook ftoute

zee-lieden , en getrouwe mannen , die

zig zeer wel by ons gehouden hebben,

zelf in den laiitllen oorlog met Madjira,

wanneer zy Iterk tot afval genoodigt

wierden i dog na dat zy ons bericht daar

afgegeven hadden, zyn zy van dat land

geUcht, en eerll op Loehoe,endoenop
Haroeko geplaatlt, daar zy langgcwoont
hebben} dog nu leggen zy weer op hun
oude plaats, op Ceram.
Zy zyn 75; zielen llcrk , onder wel-

^"j^'^'ke ipj weerbare mannen, en 81 Dati's

zyn.

Van Caybobo af, kan men langs het

woeft gebergte, dat 'er agtcr legt, wel
vyf dagen verre reilen , tuflchen Hoe-
koe, ecrpdorp van Radja Sifeoeloe^ in 't

Noord-weften , en 't dorp Samoe , in

het Zuiden.

Digt by de Zuid-zyde van Caybobo

,

0**U §^^" mufquetfchoot van de wal , heeft

Noe(& ™^" Noeffa Oela , een kleen eilandje

,

Ciffa. meeft uyt klippen, en een woeften berg

beftaande , en een grootc myl bezuiden

het dorp , ontmoet men , na 't pafleeren

van een kleene rif, een ander eilandje,

Noelfa Cafla, of het Duiven ei land, van
de menigte der wilde Duiven , die 'er

zyn, genaamt. Het is ontrent een half

myl in 't rond , rondom met een rif be-

zet, waarop eens met een ürembaey,
vervallen zynde, was ik genoodzaakt,
een ganfchen nacht daar zeer elendig

Zonder ecten of drinken , te blyven :

want een onweder , 't geen ons
, pas an-

derhalfmyl van de wal, overviel, en de
zee zeer fterk had doen overwatcren

,

had al myn eetcn bedorven , en water
was op dit ganfche eilandje niet te vin-

den, en fchoon 'er jonge wilde Duiven
genoeg waren , had ik geen gelegen-

heid , om die daar te laten gereed ma-

. ken. De twee Soldaten cgtcr , my als

g/nadlt
oppaflers meede gegeeven , om my te-

des gen de Alfoereefcn , by deze of gene
Schry- onverwagte voorvallen , te bcfchermen

,

vonden 'er geen fwaarigheid in, om ze,

maar half op de kooien gebraden , te

ecten.

,, . Of dit nu nop niet onpeluks genoeg
Menigte ° , ö b ö
van Dui.^^^*" "^X ^^'*^^5 quam er nog een tweede
ven, en by, tc weten, het breken van myn

vers.
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Zonnefcherm , zoo als myn jongen met Schild-
het zelve te land itapte, 4at my gewei-padden
dig hinderde, alzoo 't op dit eiland , 'i'^"''-

daar maar zeer weinig lage boomen wa-
ren, doodelyk heet was, en ik nu niets

had, om my tegen de hitte der zonne
tc dekken j zoo dat ik dat Duiven-eiland
zeer wel heb leei en kennen. Ook valt

'er op dat Rifeen groote menigte Schild-
padden, hoewel ik die toen aldaar niet

gezien heb, zynde het toen mogelyk
haar tyd niet geweeft, om zich daar"te

onthouden.

Tuilchen deze twee eilanden, ontrent
net in 't midden , is een Rif, dat regt in

de zelve Üreek legt, vertooncnde zigals

een halve Maan, zynde een witte bank,
by den inlander Meti Ela genaamt , die

zig wc) vyf mylen beoollen NoellaÜcla
uitftrekt.

Aan 't valle land is een moeraflige in- Debogt

bogt, vol kreeken, by den inlander met '^^""*'

de naam van Hcnnawayl bekent, alwaar ^^^

die van Leihalat himne Plantagien, en
Moesthuinen , hadden.

Hier dracit zig van Caybobo na Ta- \^^ -pa-

noeno het land al meer en meer na 't noeno.

Noorden, wel anderhalf myl verre, dan
buigt het zig Ooft wel een myl om , en
dan nog wel een myl na 't Noorden

,

over al met een Rit, waar mede de gan-
fche bogt van Tanoeno , meeft met een
fmalle zoom, bezet is.

Als men in die bogt pas gekomen is, K°lle

om van 't Zuiden Noord op na Tanoe- p° .^'

no te gaan, heeft men ecrft eenigeklee- ^[^xx\

ne fpruiten , en waterkens in den hoek , en 't dorp

en in den draei van die bocht , ontrent Tanoe-

een ftrand Kolle Kolle genaamt, dan"°"

paflïert men het rivierken Rifetti, waar
na men in 't dorp Tanoeno komt , dat

ontrent vier myl van Caybobo, en twee
mylen van den Zuid-hoek, van de bogt

van dien zelve naam , nu aan ftrand mid-

den in de zelve legt, daar het bevorens

wel zeven mylen in 't gebergte, beoo-

ften de Piis van dien naam, plagt te leg-

gen, op een fteilen en fterken heuvel,

waar op zig nu nog het hoofd van de

omleggende dorpen, JanOeroe, dat is,

het hoofd van de Vifch , in 't Ceramfch

genaamt, onthoud.

Dit dorp is in ftaat, om 187 zielen, Man-

78 weerbare mannen , 2p Dati 's , uit te 'i^liap.

leveren.

Ontrent Tanoeno legt nog een dorp- Laflïle-

ken LaiTilehoe , dog wat Zuidelyker op,|^°'-"'

't geen pas 60 zielen fterk is , waarom het
gn'^"]^^^,

niet meer dan 27 weerbare mannen , en ichap.

7 Dati's, uitleveren kan.

Het dorp Piroe lag wel ccr tuflchen

oud Tanoeno , en het ftrand , by een

moeraflige rievier, Capoeti genaamt,

waar by nu ook een gedeelte van Tanoe-

no legtj dog Piroe legt nu wel een quarc

I
j

myl
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Popcloe-

wi , en

Somoe-
ri, met
hsar

Man-
fchap.

myl Noordelyker, als Tanoeno.

Van dit Pi»oe nog een myl verder na

de Pas van Tanocno, Well of Zuid-

Welt aangaande, komt men weer by

die Pas.

Deze bogt van Tanoeno is wel twee

mylen byna diep, en twee mylen Zui-

~den en Noorden breed. Het ftrand is

'er vlak , hoewel met een fmal Riffig

foomtje, en de zee hier meelt dood-llil.

Van Tanoeno Noord op gaande , ont-

moet men een dorp Poppeloy, ofPope-

loewi, genaamt, dat ifp zielen, 6

f

weerbare mannen, en 19 Dati's Itcrkis.

Tuffchen deze twee is Soemoli, of So-

moeri, dat 70 zielen, 50 weerbare mannen,

en p Dati's heeft.

Een myl verder heeft men PalTalchoe

,

en wat Noordelyker, oud Solc.

DeRic- Dit dorp Popeloy, komt niet verre

vier Eri
, van de rivier van Cawa, die tegen over

Ser-Bonoa legt uit

plaats der Na het Zuiden heeft men het dorp

Alfoe- Kering, aan de Noord-kant vandcgroo-
reefen. ^^ rivier Eri , alwaar de derde Sanin ofte

Dorp vergadering der Alfoereefcn is, zynde

^^'^'^Man-
on^i'cnt vyf mylen van ftrand , hoewel

en
l'chap. ze nu wat nader na 't

zyn.

ftrand afgezalct

Dit dorp heeft 1 14 zielen , waar on-

der z6 weerbare mannen , en i } Dati 's

getelt worden,
't Dorp Wat Zuidelyker heeft men de groote

La ka'

tnay,
man-
fdiap.

fterk xynde 68 zielen, 17 weerbare man-
nen, en 8 Dati 's.

De rivier Goli Goli , die voor aan

breed is, loopt boven fchielyk zeer fmal

toe tot een klecnc fpmit, en in de zel-

ve rivier houden zig zeer veel Caymans.

Deze alle fta;in onder Tanoeno 's hoofd.

De Alfocreefen hier ontrent, gene-

gen zynde van 't groote Cciam, in het

kleene een inval te doen, moeten daar

toe eerft verlof aan die van Tanoeno vra-

gen, die de deur, door welke zy palTe-

ren moeten , konnen Üuitcn , en nicmant

tegen hun wil behoeven deur te laten.

Wanneer men van Caybobo na Laala

vaaren wil, zoo ontmoet men twee

droogtens, de cene Saaroc, de andere

Seroelau genaamt.

Die van Piroe, Lackamay, en Lafle-

lehoe , fcheppen ook met die van Cay-
bobo te zamen.

Dus verre nu alles, 't geen 'er van

groot Ceram te zeggen v iel , aangemerkt

,

en opgegeven hebbende, zoo hebben

wy daai- niet anders by te voegen , dan

dat op 't zelve in 't geheel ifoyi zie-

len, 4943 weerbare mannen, en ifpo
Dati's zynj waar tegen die vanHocwa-
mohel iióii zielen, iojo weerbare

mannen, en i04f Dati's, inoudctyden
(dewyl nu alles weg, of vcrllrooid is)

plagten uyt te maken 5 uit het welke
dan blykt, hoe volk-ryk dat kleen land.

Ricvicr

Goli Goli

'

Twee
droogten

ontrent

Caybobo
Serolau ,

en Saa-
roc.

DeMan-
fchap op
groot

Ceram
zyade.

en
rivier Goli Goli, aan wiens mond wel in vergelyking van 't groote Ceram, dat

eer het dorp Lakamay lag, 't geen men
nu aan ftrand ontrent 't dorp Piroe heeft.

wel viep maal zoo lang, en by na nog
driemaal 200 breed , was, geweeft zy.

En 't

verfchil

met dat

van kleen

Ceiam.

DERDE HOOFDSTUK.
BEricht van de AUoereefen. Hun gewaad. Twee fchermutzeJcnde Alfoereelen

afgebeeld. Gewoonte , om hunne vyanden kleen te maken
^ Jong^ Dogters, al van

ouds ten prys van dappere We\dcn gejleld. Hier kojl fc« Jonge Dochter den ^i\i\dc-

^ora veel hoofden ten ]ivuidi.(chiit. Hun wapenen. Snelheid van gelicht, en in 'f

loopen. Hoe zy hunne vyanden aandoen. Zeegepraal der Singende en dunlTende

Maagden, //"««w Schatten, e« glaze Arm-Ringen. £« verfcheide Zoortcn ^.wr

van. Hare Waerdy. Oorlogen daar om gevoerd. Van wat ItofiFe zy zyn. Scldzaam

geval met een der zelve, na 't V^dcrlznX gezonden. Eigenfchap dezer Armringcn.

Hoe gebruikt als een middel van Raadpleging. En hoe men die bewaart. Zekere

Porcelyne Gift-Schotels zyn mede onder hare Schatten gerekend. Die zy begi-a--

ven. l'Fanneer zy die voor den dag haaien. Een andre zooit. JVaarde der zelve.

Zonder grond voor Gift-Schotels gehouden. Spyfe der Alfoereefcn. IVaar in die

gekookt word. Hun Drank. Zeldzaam voorval van Y). Montanus »;e/ Radja Sa-

hoelau. Hoe zy hunnen drank bewaren. Hunne Slaap-plaatzen. Zy hebben m.iar

eene Vrouw. Laten geen vreemde., dan na zeker teeken, in hun landkornen. Wcller-

man by hen bemind. Drie Opperkoningen der Alfoereefen. Brug, (7«Binnen-Meir,

hier. En 't groot vermogen dezes Konings. Radja Soemict bejchreven. Zy zyn de

YAnécY-^okkcn onderworpen, jlndre hMoexeeien, wilder dan deze. Dorpen, onder

den Koning van Sahoelau. Dorpen, onder den Koning van S\koe\oe. Dorpen,

onder den Koning van Soemiet, wel eer drie Capiteins hier. Dorpen, onder Capi-

tein Macoerefli , o«f/er Manoemeten , f« ö«^i?r Toepafauw. Alfoereefche ^yr/Ji?,-;

aan de Zuid-Zyd in '/ byionder. En de Strand-dorpen 'er tegen over. De verdre

Alfoereefen. Onder wat Landvoogden men de Alfoereefen eerjl begon te kvnncn.

ira.:r
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fFaar door hunne Koningen eerft opgekomen zyn. Merkteekenen van Radja Sahoe-
lau, Radja Socmiet, en Radja Sifeoeloc, als onze Bondgenooten. M^ie van hen de

Voorrang heeft. Fcrdre Zeden dsr Alfoereefen. Hoe men zich dragen moet ^ om
hen te bezoeken. En hoe zy verzoend ivorden^ of den oorlog verklaaren. Verdre
plegtlykhedcn daar ontrent. Middelvan Raadpleging, of zy in den oorlog "elukkig
zullen zyn. Goede, en Quade, voortcekcnen. Op ivat ivyze de Duivel ben de tyd,
van aanvallen aanwyfl. Hoe de verkregene Koppen ingehaalt -werden. Hoe zy met
de Lyken van hunne vrienden handelen. Het Eiland Noejfa Laoet , kaart van '/ zelve.

Groete.) en Dorpen daar op., ende zelve manfchap Titaway. Abobo. Akoon , oud A-
koon, de berg Errie. Amet, heete rivier /«^Z^cw Amet , i-w Nalahia. Marka-
fita, en koper-ltccn, hier vallende. Nalahia, Sila, en Leynitoc. TVat dorpen

onder den Koning van Titaway fcheppen. Pati Leynitoe uitgefchildert na Holland
gezonden. Terra Sigillata. Waylatoe, tujfchen Leynkoe ra Titaway. Z)i? Noeffa-
lauwers waren Zee-Roovers. Hun oude dragty zynde Menfchen-Eeters., geweefi.
Voorbeelden 'er af. Uyt een gefprek des Schryvers, met zeker Koning van Titaway
opgeheldert. Jnder voorbeeld dat verfcher is. Van cenen Jan Willemflbon, Bode
van den Land-Raad. Die over V eeten vaneen Arm, in een Boete gedoemt wierd.
De Manfchap van dit Eiland by een , is zeer Nagel-ryk.

Van de ALFOEREESEN.

Bericht

van de
Altbc-

rcelen.

Hun

D'
Us verre hebben wy nu ganfch

Ceram rond gewandelt, om te

zien, wat dorpen men op deszelfs

flranden had, en om de volkeren, die

de zelve bcwoonen, te leeren kennen;

dog binnen in het zelve heeft men mede
zeer vele dorpen , engehugten, die van

een geheel ander zoort van volkeren be-

woont, en door hunne byzondere Ko-
ningen beheerfcht worden. Men noemt
deze volkeren Alfoereefen , of berg-

vilden, van welke zommigenoit, an-

dere zeer zelden, van de gebergten af

na de Ibanden komen , 't geen dan nog
mceft gefchied, om yfer, zout, groote

Schotelen, gemcene Goude Slangen,

Gongcn, enz. te koopen, ofin te rui-

len.

Zy zyn doorgaans veel grooter van

gefi:.ilte, vetter, en llerker dan de ftrand-

volkeren, dog zeer woefl: en wild van

leven.

Zy gaan ten meeflen decle naakt

,

zonder onderfchcid hier in tuüchen

of vrouwen, te maken j dogmannen

,

dragen om hun middel een breede Tsji-

dako, of Gordel, die zeer dik, met
vcrfcheide ftreepen gevertt , van een

melkagtige fchorzc des booms Sakka ge-

maakt is, (die wy ook voor den witten

Sicomorus houden,) waar mede hare

ichamelhcid alleen bedekt word.
Op hun hoofd zetten zy een Calappus

ot Cocos dop, over welke zy hun hair

henen haaien, bindende dat daarover,
of ook wel over een iluk hout vift, dat

hen dan met een, voor een kammen-
huisje dient, alzoo men die gemecnclyk
daar in ziet lleekcn, behalvcn dat zich

daar boven op nog een vreemde Pluy-

magie, drie a vier hoog, en om 't hair

fca krans van witte horcnkcns, (de wit-

te Porcellana) vertoont j welke Porcel-
lana 's men ook aan hunne teenen

,
ge-

lyk ook in haren hair-band, voeren
ziet.

Zy voeren tot cieraat gcmeenelylc
of een Glazen-Paternofter, ofwelmeeft
een Tour van de voornoemde witte Por-
cellana-horenkens, of van eenige gefle-
pene ftukken der zelve, om den hals,
dragende ook eenige geelc groote rin-
gen, aandeooren. Aan de armen, ge-
lyk ook aan de knyen, hebben zy,voor
al als zy op hun beft zigopfchikken,eit
fchermutzelen zullen, jonge Calappus,
of andere ge^le takjens gebonden. Al '^"'èè

welke cieraaden op die naakte bruine
J^'^j^;.

glimmende huid wondcrlyk fraei aflle- lende
ken

, gelyk men dat in deze plaat , No. Alfoc-

XVIII. waar in wy 'er twee met hun-T^^/'', .

ne wapenen tegen malkandere fchei-^^''^ '

mutzelende vertoonen, kan zien:

Alle deze volkeren , fchoön zy al

mede hunne partyfcbappen hebben, en
zich zoo wel , als de ftrandlingen , in

Oelilima's, en Oelifiva's verdeelen,
zyn van eenerlei dragt , Zeden en Gods-
dienft.

Zy hebben een verfoejelyke ge%voon-
te , hoewel in zig zelven zeer fyn , om
metter tyd, en gemakkclyk, hunvyaiv-
den te verminderen, en de wieken te

korten.

Het is een flaale wet onder hun, dat f^i^-

geen Jongman zyn fchamclhcid , nog wJO"te,

gccne der zelve zyn huis dekken
, „g vyan-

trouwen, nog aan 't maken, of dek- denklcen

ken, van hun Baileoe, of Raadhuis, ''^'"*''^"'

de hand flaan mag , ten zy hy voor idcr

van deze inftellingcn, en Lands-bevé-
len , een vyandelyk hoofd in zyn dorp
gcbragt, dat op zekere daar toegewy-
de fteen gelegt, en zich door die vei--

fchcidc Heldagtige bcdryvcn wcerdig
gemaakt heeft, om na een vrouw uit

te mogen zien, alzoo zy in 't haaien

v«n



BESCHRYVINGE vam

Al"foereeiei3.a/Wilcle SclTerinei's

Van deze koppen den hoogften roem ftel-[wy Jof. xv: iS.ij. lezen, ooktcndcfcl
len,enhemdie de meefte koppen gehaak , ; viel.

en in zyn dorp op de voornoemde plaats i De ftryd van Turnus en Mneas om de
gebragt heeft j voor den grootllen E- 1 fchoone X,<ïi;/«;"«, zoo als die de Dichter jJo"ge

^

delman, en Held, houden j zonder dat /^ïV^/7;«j , in het twaalfde Boek van JS- ^°|^"**

zy 'er na zien, of 't hoofden van man- »mj befchryft , daar de laatfte Held,ouds ten

ncn of van vrouwen zyn, behalyen dat na 't verflaan van 'Turnus^ Koning Lati- prys van

'er ook wel kinder-hoofden onder loo- 1 »«; Dochter ten prys verkreeg ,
geeft ^PP^"^^

pen, alzoo een kop een kop is, en 't
|

een groot licht hier aan, om ons zeggen „£^^{1^

getal maar moet vervult worden , al 't 1 te beveftigcn.

welke ons toont , hoe groote en dap-
1

Dat was maar kop om kop , maar hier
y^

perc helden het zyn, die een kind, of ftelt men op een vrouwen-hoofd , o E- kofl ,ccn

een zieke vrouw, durven dood flaan.
i
del en dierbaar fchepfel ! by deze verag- jonge

Nu kan men egter wel bezeffen , \
te wilden , die men onder ons voor ver- ?°^p" •

dat het een looze, en onder die wilden, Ifandeloos houd j den prys niet van een, (jegQm

'

vry Staatkundige vond is, om in korten
]

maar ten minften van vyfofzes, (zooveel

tyd een ganfch vyandlykdorpuitteroc- niet meer) vyandclyke hoofden, 't welk hoofden,

yen, wanneer men door een wet, ider ik van geen volk in de wereld ooit ge-r^rL *

Jonkman tot het weghaalen van zoo veel hoort , of gelezen heb. Zynde het ze-
hoofden, door de prys van als dan eerft een ker, dat, zoo die prys by ons op 't ver-

krygcn van een vrouw gellcltwas, de
jonge Juffers , 'er met reden wel een
voet te hooger opgaan, maar dat ook
veel jonge Heeren, 'er wat meer fwa-

righeid in vindenzouden, om eenvrouw,
die men zoo dier , en met zoo veel ge-

vaar koopen , en met een Bruid-fchat

van zoo veel koppen haaien moeft, te

prys van dappere Helden, die iet groots
I nemen. Immers, die van een bloodea

ten beften van den Staat bedreven, ofjaard zyn, zouden zich zekerder in een
of bcdryyen zouden, geftek heeft. Zelf.Klooftcr bevinden, en dien adel, en
is dit al iet ouds. 'roem , veel liever aan een onbeiuisden

jicbza, Calcl^s Dochter ^v/ïeTd\:en^vys Alfoerees laten, dan zich vyf ofzesmaal
aan die Kiriath-Sepher flaan zou belooft, om een zoete Jufter, in doods-gevaar te
gelyk zy den dapperen Othmdy zoo als ftcllen.

Uyt

vrouw te mogen nemen , weet te ver-

pligtcn, dat hy, om daar niet van ver-

iteken te zyn, geen levens-gevaar ont-

ziet , om zoo veel koppen , als de wet
Van hem eifcht , van zyn vyand ic haaien.

Men leeft in de H; Schriftuur en daar

buiten, wel enkele gevallen, dat men
deze of gene beroemde dochter, tot een



Hunne
Wape-
nen.

A M B
Uytdiefynen,en Üaat-kundigen vond

der Alfoereefen nu maken wy deze

fommaop, dat , indien een nabuinig

dorp van dezen of genen Alfoeieelclicn

Koning, uyt f of 600 zielen (dat zeer

veel is) belta.u, en in 't zyne maar 100

jongelingen, die geerne een Vrouw had-

den, vind,hy zonder de allerminlleon-

koiten van 't gemeen, met 'er tyd, en

op een gcmakkclykc wyfe, meeiier van

zoo een ganlch vyandelyk dorp word,
zonder dat hy noi> van iets, dat na een

oorlog gclykt , behoctt te reppen.

Om dit hcldagtig werk uyt te voe
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en drinken, hangende die naderhand totfende
gedenktcekenen aan de Baileoes , of^^"^^S-

Kaadhuifcn, of wel elders op, hoewel''^"'
andre die ook wel op fekere plaatfen en
heuvels op 't gebergte gewoon fyn te
werpen , om daar meede hunnen duy-
\'elsdienll: te plegen.

Zoo gaat dit m fyn werk , als 't hen
wel gelukt, maar het gebeurt ook, dat
van die 10 of iz garten, die 'er op uyc
gaan, en die 'er wel een maand of twee
dik wils om fwerven moeten. eer zy ie-

mand van de vyanden voordeelig ont-
moeten (alfo fy anders niet het minftc

ren, hebben zy ook hunne wapenen
, |

ondernemen fullen
, ) maar twee of drie

die in Taraböekfche breede zwaarden,
1
haar eigen hoofden alleen, en die niet

Hafiigaejen van Bamboefen, of inTora-
1
ongewond, 't huis brengen, en dat met

na 's, of werpfpiellcn met yfer beflagen,
[

een fchrik op 't lyf , die hen de bruid
die weerhaken hebben , ook in pylen

,

en zeer groote boogcn bcllaan , daar zy

zeer net mee weeren te ichieten , waar
!•" men ook hun Farang , of Houw- „ , „. ..^^.,^

't geen buiten den oorlog wel hun i ren , van draaken
,

by
mes.

wel een tyd lang doet vergeten.
Hare grootllc l'chatten , zyn goude Hunne

flani^en, Gongen, fleene fchotels,Ma-fchatten,
mola's , of fteene potten , met figuu-^"Slafe ^

. ^ ^ ren, van draaken, en blocmwerk, op g™-'"*"-^

meelte en befte geweer is, Hellen mag, het porcelyn , en meer andere geringe
alzo zy gemeenelyk daar mede , en met dingen,

hun Sagoc Sagoe , of Bamboclè Spies, Onder hunne arm- cieraaden hebben
in 'c bofch gaan , voerende hun MafTa- zy zekere glafe arm ringen , die zy in
keke of breed korfje, waar in voorraad groote waarde houden , van welke wy
van Spys, Pmang,&c. geborgen werd, gedagt hadden in een byfonder Hoofd-
en 't géén van Rotang gevlogten is , by

1
Üuk , handelende van de Juweelen,

zich.
j

Kleinodiën, en Hoofd-fieraden der Am-
Zy zyn byzoiïder fnel van gezicht, en ;

bonfe Vrouwen, te fpreken j dog ver-

van ge-
200 fnei in 't loopen , dat zy een wild mids die arm-ringen van deraeefte waar-

ïicht, en verken, of ander dier, in vollen ren we- :
de onder de Alfoereefen zyn , en tot de

'"*''"
ten te vangen > welke fnelheid hen ook felve een byfondere betrekking heb-
in veel gevaren te ftade komt, en red.

;

ben, zullen wy, alfo wy hier in 't by-
Wanneer zy uyt moeskoppen gaan fonder van hen handelen , ook nu , het

zullen, om eenigc koppen te halen, zyn
,

gene wy daar van by een gefamelt heb-
zy gewoon met 8 of 10 jongelingen ge- ben, zeggen.

iyk daar op uyt te fnuiven, en zig zo-
j

Zy noemen die in 't Alfoerees , Ma-
danig met groente , mofch en takken macur , zynde dikke , flechte glaufc
te bewinden , dat het onmogclyk is , arm-ringen , van een zeer flecht fat-

om hen, zoo als zy hier of daar, op de Joen , en van welke men niet anders
wegen , in 't bofch , verborgen (laan , oordeelen kan , dan dat ze van Glaskon-
te ontdekken, of anders, dan voor ftenaars gemaakt zyn. Zy zyn na bin-
boomcn aan te zien , konnende zig , als nen toe niet wel een duim breed , en
het waeyt, wel zo aardig ook met die hebben van buiten wel een driekantigc

rakker, aan 't lyf bewegen, dat imand, rug, die ook wel rond valt , die glad,
die 'er al op letten mogt , zeer en doorfchynent, gelyk de bodem van
licht daar door bedrogen zou konnen binnen zeer donker is.

in t loo-

pen

worden
In dit poftuur fullen fy hunne vyan

den noit van voren aantallen (want fy

Zy fyn voor defe berg-lieden van een
groote waarde , maar 'buiten hen ook
by andere Oollerfche en Wefterfche in-
landfche volkeren , gelyk ook by den
Amboinees, zeer hoog geagt.

De Maccaflauren
, Javaanen, (die aan

hun Vorlten daar een groot gefchenk

Hoe /y
luiniic

aandoen, zyn 5
g^lyk wy reeds gefegt hebben'',

niet minder als dapper) maar die eerft

laten voorbvgaan,en hen dan de Sagoe-

Sagoe, üf'l'orana, van agteren in 't lyf . _ ^ , j3^.^.,>.,„v

fetten , en hen , in die belemmering, mede doen,) en Zuid-Oollerlingen,zoe-

met een fprong, gefwind de hoofden af- ken die mede zeer Iterkj maar by geen
flaan, die fv , dan fnel ontvlugtende, na volkeren fleigeren zy in prys zoo hoog,
hunne dorpen brengen, en op de voor- als by de Alfoereefen, hoewel zy de
noemde Heen leggen , van de vrouwen,! ecne veel dierbaarder, fchoonder, en

''f?^"" en jonge dochters, plechtclyk ingehaalt
,
veel hooger in weerde, dan de andere,

^'nucndc werdcnde, daar fy dan nagtcn en dagen om
j
fchatten : want men heeft drie zoorten

,

ciiUaii- danlen,lpringcn,envrolykzynjmctccten'die zy zeer net weten te ondcricheidcn.

II. IXcl. K De



En vcr-

fchcide

fooiten

daar van

Hare
waarde.

74 BESCHRYVINGE
De befte is glas-groen, half doorfchy- ) nendc fteenkens

neiidc, dog zo , dac men , als men ze

tegen 'c licht houd, 'er wolkjes of een

watering , of golfjes , Camelots gewy-

fe, in moet zienfpeclen.

Buytcn dele is 'er ook een , die don-

kcr-blacuw , met wat peers gemcngt

,

Oorlo-
gen da;,r

om ge-

voerd.

Van wat
liofïe zy

zyn.

doorfchyncnt , ook gewolkt , en mede
rondagtig van rug is. Over defc twee

zyn zy het felf nog niet eens, welke de

befte zyn . alzo fommige dcfc , andere

gene, kicfen , dat van iders finlykhcid

maar afhangt , weshalven wy de beide

op een en de zelve weerde ftellen , om
dat zy ook zo van den Alfoerces betaald

werden, zynde echter in beide zoorten,

die de meeftc en klaarfte watering heb-

ben, de befte.

Dan is 'er nog een zoort, vry flegter,

en hier ook zo veel niet , als wel op 't

eiland Timor, gcagt, die ook wel van

groen , blaauw , en bnjyn Glas , dog

vol gaatjes , met Lak aangevuk is , welk

Lak , van een gcele en roodc kouleur,

en met twee geele, en dan met een roo-

de vlek 'er tulTchen beiden , en zo ver-

volgens gefchakeert zynde, zeer licht 'er

komt uyt te vallen.

üok zyn deze al mede driekantig,cn

met een ronde rug boven , van binnen

ontrent een vinger breed , en alle diedrie

zoorten ontrent zoo groot , dat men 'er

pas de hand doorfteken , en die aan de

zelve dragen kan.

Men geeft voor de gemeene zeven

,

en voor de befte , vooral als zy wat
blaeuw, of violet van wolking, zyn,

wel van \6 tot zo , en meer ryksdaal-

ders. Daar zyn 'er zelf, voor welke zy

niet alleen eenen, maai* verfcheide Slaa-

ven , zullen geven , en die voor on-

waardeerlyk houden, tot zoo verre, dat

de groote Alfoereefche Koningen , om
fuik een Mamacur te bezitten

,
jaaren

aan den anderen, even als in oude tyden

de Koningen van Pegu , en Siam, om
het befit van den witten Olifant , zul-

len oorlogen. Voor die Mamacurs, die

zy Dittcr Radja, noemen, werden wel

20 of 30 flavcn betaalt.

De Ambonfche Hccren Landvoogden

,

hebben daar over veel mocjelykhedcn

met deze Alfocreefen gehad , en zyn

zomtyds genoodzaakt geweeft , zulke

Mamakurs , waar over zy oorloogden

,

na zig te nemen, en dus een einde van

zulk een oorlog te maken.
Wat nu de ftofixi van deze Mamakurs

is heeft niemand nog regt weten te zeg-

gen. De inlander oordeelt die zoo uit

de natuur gcgroeit , maar wy oordcclcn

dat die met handen zo gemaakt zyn,

zonder dat wy cgter de nette ftoffe we-
ten-, hoewel het waarfchynclyk een za-

menmengfcl is v.m glas, en doorfchy-

V A N

, die te zameiagefmol-

ten zyn.

Dog zy mogen van zulk een ftoffe zyn,

als zy willen , 't is zeker dat de Alfoe-

reefen tuflchen de rechte , en de nage-

maakte , zo veel onderfchcid wecten te

maken , dat zy zulk een rechte aan-

ftonds uyt thicn andre zullen onderfchei-

den, zonder dat wy echter hier ofdaar,

cenig onderfcheid 'er in , konnen bc-

fpeuren.

Men heeft dat aan zekere Mamacur,
wel eer door Radja Sahoelau , een van
de drie opperfte Koningen der Alfoe-

refen , bezeten , en waar over lange jaa-

ren oorlog gevoert is
,
gezien.

Zy viel eindelyk , by een klugtig

voorval , in handen van ons volk , die

ze by de Landvoogd bragten , welke
goedvont , dezelve na Batavia te zen-

den , van waar ze na het Vaderland,

gezonden is , om 'er andre na te ma-
ken.

Als deze regte met eenige zeer nets^ijc^,^

nagemaakte weer overgezonden was, geval

bevond men die zo fraay, dat men oor- meteen

deelde , voor ieder der zelve , alzo 'er''"'^|y'^*

geen onderfcheid tuflchen de eene , of(^^rland

de andre, by de onfe te vinden was, zogeion-

vcel, als voor de rechte, te fuUen kry-<i^"'

gen-

Men toonde ze dcrhalven alle onder

malkanderen , aan de Alfoereefen, dog
die wiften de rechte aanftonds uyt de
nagemaakte , tot onfe groote verbaafing,

te onderfcheyden , zonder dat zy een

van de andere begeerden te hebben,

mogelyk , om dat fig in de nagemaakte

hier en daar wat fand opdeed.

Ook heeft men dien arm-ring aan de-

fen Koning , wilde men ruit met hem
hebben, weer ter hand moeten ftellen,

in hope dat men de andre door de tyd

wel quyt raaken zou , dat echter noic

gcvolgt is, alzo zy te fcherp vangefigt,

en in 't onderfchciden van dit Juweel,

't geen hen zo eigen is , te net , en te

bedreven zyn.

Men zegt dat het ook een eigenfchap p.

van de rechte Mamacur is , dat zy by
icJf/p"der

nacht moeten vuuren , en met het liaan Armrin-

van eenig ftaal 'er op , vuur , even als gen-

een vuur-fteen , van zig zullen geven j

hoewel my zulke nooit voorgekomen
zyn.

Men meint dat ze in deze Landen,

eerft door de Maccuflaaren , en Javaa-

nen, die ze van Aften, op de Weftkuft

van Sumatra , wiften te bekoomen, en

daar opfogtcn , allereerft , en nader-

hand ook door de Portugeefen, hierge-

bragt zyn. Andere houden ftaande,

dat ze in Bengale , en op de Kuft van

Chormandcl van allerlei gecouleurtglas,

dat men eerft onder malkanderen fmelt

,

ge-
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Hoe ge-

bruikt,

als een

middel
van
Raad-
pleging.

En hoe
men die

bewaart.

Sekere

Porcely-

negift-

fchotcls

,

zyn me-
de onder

hare

fchatten

geickent.

gemaakt , en aldaar als gefchenken der

Priellcrs aan die ofFerhande in hunne
Tempels komen doen, gebruikt werden.

De Alfoereelèn gebruiken die op vcr-

feheide vyfcn , niet alleen tot lieraat

der armen (gclyk ook andre volkeren

doen) maar ook tot een middel van

raad-pleging , als zy ten oorlog zullen

uittrekken , aan die Mamacur kennen-

de zien, of zy bchooren te gaan, en ge-

lukkig zullen zyn , dan ot 't hen gera-

den is, niet te gaan. Een raadpleging
,

die ook hare voor-cntoc-bereidlelcnvcr-

eifcht: want dan zuilen zy deMamakur
by de nieuvi'e Maan van den balk, waar
aan hy hangt (alzo zy in geen kift wil

befloten zyn) afhalen , aan den zclven

offerhanden doen met een hoen, en ook
zomtyds de Mamakur wel in 't bloed

van dat hoen indompelen, om zynecou-
leuren (immers zo zy zeggen) te beter

te doen doorfchynen, en om zo uitdien

helderfchynenden armring dan te klaar-

der af te zien , wat hen in 't vervolg

van tyd te doen ftaat , en wat geluk , of
ongelulc, hen over 't hooft hangt.

Zy zyn gewoon die met rotang , ka-

toen en gamoeto (zekere draaden , of

hair aan de Gamoeto-boom vallende) te

bewinden , en zoo iterk te omwoelen , dat

men lang werk heeft, om ze los te kry-

gen. Deze zyn zy dan gewoon , ofaan

een balk op te hangen, of in de aarde te

begraven , 't geen men beide dus onder

hen ondervonden, en ontdekt heeft.

By 't afloopen vanLiflabatta, opCe-
rams Noord-kuft , ten tyde van den

Landvoogt , Herman lan Speult , vond
men 'er een aan een balk hangen, gelyk

men 'er ook by andere oorlogen , op 't

bericht van overloopeis,in de aarde be-

graven gevonden , en die daar uitge-

haalt heeft.

Een van hunne voornaame Juweelen,

en dierbaare fchatten , is ook de Ping-

gan Batoe , zynde zeer dikke, grove,

graauwaglige Porcelyne Schotels , die

ook wel wat na den bleekgroenen trek-

ken, beneden wel een vinger, dog aan

de kanten , maar een halve dik , heb-

bende gladde oragewelde kanten. Men.
ziet ook wel fomtyds eenig bloerawerk

'er doorfpcelen. Ook moeten zy glad

,

en zonder eenige fcheurkens zyn , al-

200 die de waarde geheel vetmindercn.

Men oordeelt, dat diefchotels, zoo

Tas 'er veigif in komt , aanftonds ber-

ften, en fcheuren zullen j dog al zyn 'er

maar zulke fcheurkens in, zoo meent

men, datze dan door eenig vergif bare

kracht al verloren hebben, en daai'om

wil niemand zulke gefchcurde Pinggan

Batoc koopen. Zy wierden in oude ty-

dcn in China gemaakt, en daar maar
voor flechc Porcelyn verkogt j dog al-
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zoo dat zoort vanPorcelyn, even gelyk
het oud Kraakwcrk , hedendaags niet

meer uit China gevoert , en door een
uitdrukkelyk bevel der Tartaarcn , zoo
men zegt

, (hoewel 'er een andre fcden
af is,) verboden werd , 't zelve uit te mo-
gen voeren, zoo is het geweldig in

waerde gelleigcrt, en by veelc üolter-
lingen, in zeer hooge agting gekomen,
waar van de Amboineelen, en onder hen
de Ceramfe Alfoereefen, gcenfins van de
niinfte zyn; die de zelve by hunne dier-

baarfte fchatten onder de Aarde begra- -r.-

ven, niet in hunne huizen, maar hierbec^ravxn

of daar in 't bofch , of in de thuinen ,
" '

ftellende daar een merk by , dat zy wel
weten te onderfcheiden, en dit alles, op
dat dog die fchatten van hunne vyanden
niet ontdekt, of, by 't vei branden van
hunne huizen, niet bedorven mogtcn
worden.
Zy bewinden en bewoelen die, eer zy Wanneer

ze begraaven , ook eerft met Rotang , ^y ^"-^

en Gamoeto, gelyk wy van den Mama- ^"°j' '^^^

cur gezegt hebben; en zullen die ookj|:'°

niet, dan op zeer groote Feeften, of
wanneer zy den Duivel offeren, voor
den dag brengen, of uit de Aarde haa-
ien, hoewel 'er ook veel in de aarde ver-
borgen blyven, om dat zy hunne kin-
deren zelf niet zeggen zullen, waar zy
die begraven hebben. Komen zy nu te

fterven , zoo blyft die fchat daar ter tyd
toe, datze door een fwaare afwatering,
of door een groote Aardbeving ontdekt
werd ; gelyk die nu en dan van ons volk
wel in 't gebergte gevonden zyn.
Nog is 'er een ander veel koftelyker Een an-

zoort van deze dikke fcliotels, ook vlak , derioort;

glad, en met bloemwerk, en draken,
kleener als devoonge,wel met brecde,
dog geen omgekrulde randen

, geelagtig

van grond , en wat paarsagtig, met een
kring van binnen op den bodem , die

licht blaeuw is , hier en daar met brui-

ne fpickels 'er op , en van buiten afch-

verwig, en naden blaeuwen trekkende,
zynde vol fyne fcheurkens.

Zulke komen wel 100 Ryxdaaldcrs te ^y .

gelden, hoewel de gemeenc voor twin- derzelve.

tig Ryxdaalders te kiygen zyn.

Was het waar, dat zy 't vergif ont- sonder
dekten, 't was niet te veel , al gaf men prond

'er dan altyd 100 Ryxdaalders voor;^'ü"r

Maar 't is maar een bloote inbeelding ?.'/'" .

van den inlander. gehou-
Dit nu zyn fchatten , die men nietby den,

alle de Alfoereefen vind, want het moet
wel een groot Koning zyn , die zoo ee-

nen Schotel, of een enkelen Mamacur,
bezit.

Wonderlykis ook hungemcenefpys:
Spyfedct

want fchoon zy nu en dan wel wat ryft Alfoe-

(die zy zelf al begonneg te planten ,) ofre^fen,

ook wel een ituk van ccn wild Verken

Ka ceten,
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eeten, zoo beftaat nogtans hun gemee- dikant^) was brandewyn , zeggende iil

ne fpys, in Slangen, Coefcoefen (zeker gebroken Maleitfch , dat hy een groot
" '

liefhebber daar van was.

De Heer Montanus antwoordde,
dier) Aard-rotten , Kikvorflchen , en

Waar
in die

gekookt
werd

wat dies meer is. Zy hebben ook veel

Oebi-wortels , dog geen Combili, of

Caladi. Sagoe is een lekkerny, die zy

in Bamboelen vullen, als zy 'er Papedo,

of een dikke biy afgemaakt hebben , die

zy op de reis maar zoo koud eeten.

Ook gebruiken zy tot hun fpys, meer
van 't Ambonfch zout in klompen , als

van eenig kleen, of gekorreld zout.

De Ipys, die zy koken, werd niet be-

reid in potten (dewyl zy die niet heb-

ben) maar in Bamboelen, die mede hun
Vaten , en drinkglafen zyn : want in de

grootcn bergen zy den drank, die zy

mede voeren, en de kleener verfti'ckken

hen voor Glazen, om 'er uit te drin-

ken.

H(un drank is water , of anders , als

zy joelen willen, Saguweerj maar zy

kennen ook wel Brandevvyn uit Spaan-

fclie wyn, en zyn gek na den eerlten

drank.

De Predicant Montanus cp Elipapoe-

teh , een Kerkelyke-bczoeking doende

,

om daar de H. Sacramenten te bedie-

nen, heeft, zoo my door een School-

meefter, die 'er tegenwoordig was , ver-

haalt is , eens een wonderlyk geval daar

mede gehad.

S ld aam- ^°° ^^^ ^^^ Eerw :
tegen den Avond

•voorvAl in dat dorp vermoeid , en afgefloofd ge-

van D. komen was, en zig een weinig tot rus-
Monta-

" " ......
nus met
Radja Sa-

bbclau. zen

Hun
Drank.

ten begeven had , geen luft hebbende

om te eeten, zoo wierd hem door de-

Schoolmeefter gezegt, dat Radja
Sahoelau , een van de magtigfte berg-ko-

ningen dezer Alfoereefen, gehoord heb-

bende dat zyn Eerw : ftond te komen

,

al voor eenige dagen afgezakt , en nu in

dit dorp met een zeer groot gevolg ver-

fcheenenwas,en verzoeken liet zyn Eerw:
te mogen verwelkomen.
De Heer Montanus^ die defcn vorfi

uit berichten al had leeren kennen, en

•wel wilt , dat zyn magt zeer groot

was , vont goet , hoe weinig luit hy
ook had , hem maar ten eerllen te ont-

fangcn , om te eer van hem ontflagen

te zyn j hoewel dat geweldig buiten

zyne giffing ging.

Hy belallte dan den rxeejler^ te zeg-

gen , dat hy maar ten eerften wilde

komen j maar de meefier verzogt zyn
Eeriv. dat hy dog voorzigtig wilde zyn

,

en niet laten blyken , dat hy brande-

txjyn had, alzoo de koning hem zeker-

lyk daar na vragen, en het dan niet wel
aflopen zou. Daar op quam Radja, Sa-

hoelau binnen , en verwellekomde den
Heer Montanus.

dat

zyne Kerk-bezoeking hier zoo goet als

ten einde was , en dat hy dierhalven

zeer weinig brandewyn overig had.

Daar quam evenwel nog ccn Jlaartje ,

geen brandewyn , maar oude spaanfcht

wyn , te voorichyn, en myn Heer Mon-
tanus bracht het den Koning van Sahoe'

lau eens toe.

Zoo ras hy dtfles in zyn hant kreeg,

en 'er wat uit geproeft had , zeide hy : dat

is geen mannen , maar vrouwen-drank ^

is dat brandewyn , dan ben ik het verge-

ten , daar is immers ganfcb geen krachc

by, en 't is niet anders .^ dan zoet. Dat
is goet voor de vrouwen , maar de man-
nen moeten iets hebben , dat kragtiger is.

Daar was Pater Montanus met zyn
Spaanfche roj^weldeerlyk aan de gront

,

verlegen wat hier in verder te doen j

egter, om niet befchaanuuit te komen,
bragt hy cznfles brandewyn

.,
die ontrent

half vol was , voor den dag. De Radja
kreeg zoo ras den reuk van daefles niet,

of hy zeide, itoe mïnoman laki laki, dat

is mannen-drank. En 't bleek ook : want
de ftes quam ledig wederom. '

Tcrvvyl de brandewyn begon te wer-
ken , bragt Radja Sahoelau , tuflchen

welken, en zyne onderdanen
, geenon-

derfcheit ter wereld te vernemen was,
zyn Maffakeke voor den dag , haalde

daar eenige Hukken \-xnjlangen en Sagoe

uit , biedende die den Heer Montanus
aan , die , om dit te ontgaan , voorbragt

,

dat hy zoo laat inden nacht niet gewoon
was te eeten i waar over die koning .^mtt

wel voldaan zynde, aanbood ter zyner

eere y en om dat hy hem zoo wel ont-

haalt had , een fpiegel-gevegt van Alfoe-

reefen aan te rechten. Wat nu de
Heer Montanus zeide, dat hy vermoeit,

en dat het te laat in de nacht was, dit

moeft evenwel zyn voortgang hebben,
alzoo de brandewyn , die zy wat fchie-

lyk gedronken hadden , begon te wer-
ken.

Hy ftont dan eindelyk dit fpiegel-ge-

vegt , by een menigte van flambauwen
(die zy van Hars maken) aangerecht,

toe. Het ging in 't eerll vermakelyk,
en wel > dog naderhant , toen het bloer^

begon gaande te raken , zoo kapten zy
'er op zyn uilfoerees zodanig in , dac

'er 't bloet by neder gudsde.

De Heer Montanus dit ziende , en
voor groter ongeval vreefende , ver-

zogt den Radja hier mede op te hou-
den. Ondertuffchen wierden 'er ver-

fcheiden nedergefabelt , dat zy 'er by
Het eerfte , daar hy na vraagde (want 1 bleven leggen > waar toe Radja Sahee-

daarom quam hy, en niet om den Pre- lau hen y ter eere van den Heer Mon-
tanus
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tams , met allen ernft nog meer aan-

zette } dog dit begon dien Heer zo-

danig te verveelen , dat hy eindelyk

tegen dien koning veel ernftiger taal

begon te voeren. Hier op gaf die 'I'ö?^? tot

antwoort, dat deze zyne onderdanen, en

altemaal maar ^oode honden waren , aan

welke niets gelegen was,en dathy voor zyn

Eerw. zoo veel agting had , dat het 'er

op geen duizcnt van hun aanquam. Dit

nam echter een einde, wanneer hyhem
vertoonde , dat het wel een groote eer voor

hem , maar volgens de Ncdcrlantfche

betten niet geoorloft was , onnoodig bloet

te vergieten , en dat hy dat by den Heer

Landvoogt in 't byfonder zou moeten ver-

antwoorden , die zekerlyk door zyn

Spions vernemen zou , dat 'er ter eere

van hem zoo veel Alfoereefen nederge-

fabelt waren j door welke laatlle reden

hy bewogen wierd , om dit bloedig fpie-

gelgei-egt te eindigen, waar over dicHeer

ikfo«/««a5 uitnementverblyt was, in vre-

ze geweefb zynde, dat het van de Alfoe-

reefen wel eens op hem , en de zynen

,

had konnen uitdrajen.

Hoe ry Hun gcmcenen drank van Saguweer
hunne zyn zy ook gewoon in mocraflen te begra-
drank be- ^,£j^ ^ om ze ilerker te doen worden,
waren,

q^j^ neemtfe daneengeelder kouleuraan,

en word vry kragtiger, en koelder, hoe-

wel zy al hare aangenaamheit verlieft,

en vry ftraflFer van fmaak word j ja 't ge-

beurt wel, dat zy vergeten, dat zy die

Saguweer daar begraven hebben, waar

Van dan wel eens een nieuwe Bamboes-

ftoel voor den dag gekomen is.

Hunne Zy weten van geen ledekanten, maar
flaap- wel van Dego Dego's, zyndc folderin-
plaatfen.

ggj, ^^^ gefpletenc Bamboefen, waarop
zy flapen j dog om te lekkerder te ru-

ften , zoo ftoken zy daar een flaau vuur

onder, dat maar wat legt en fmeult , 't

geen zy voornamelyk om defterkenagt-

koude op die hooge gebergten doen.

Zyheb- Zy hebben ieder maar eene vrouw,
ben maar die, fchoon zy 's nagts al vry berookt
eene worden , nog al redeiyk blank zyn.

Van overfpel , Ichoon zy zoo naakt

gaan , hoort men onder hen niet fpre-

ken , en hoe Heidenfch zy ook zyn

,

moet men hen echter nageven , dat zy

die genen, die zy eens kennen, redeiyk

getrouw blyven -, waar van wy onder

ons veel overtuigende bewyzen hebben j

alzoo zy veel Hollanders, daar zy zich

op vertrouwen doriten , zelf alomme
door hun land geleid hebben.

Laten Men moet egtcr weten, dat niemant
geen vreemts in hun land komt , of zy

Y*^^ r^'Scven door zeker kenbaar teeken van
dan na Ie-° , 111
kerte- een horen, waar op zy blazen, alomme
lenjin kennis daar af, hoe hy 'er komt, als

[

hunland yrient of als vyandj 't geen mede zoo
jomen.

gefd^iet^ als hy 'er uit vertrekt. 1

77
er-

In oude tyden heeft men een Hollands
Wefid-

Capitein gehad, Weftexman genaamt,manby
dien zy op de handen zouden gedragen hen be-

hebben
, gelyk die ook over al door hun '"'"''

land gereill heeft.

Wat dienften wy van tyd tottydvan
hen gehad hebben , zullen wy elders

,

in 't verhalen van de Ambonfche zaken,
zien } alwaar wy ook van hunnen Gods-
dienft , en zeldfiamheden , zullen fpreken.

Onder deze Alfoereefen heeft men^"^*-^P-'

drie Opperkoningen , waar onder alle nfngfn
mindere bergkoningen ftaan. dcrAl-

Radja Sifeoeloe, die de oudfte van de ^oerefen,

Oelifivafe Alfoereefen is, heeft zyn land

in 't Noorden agter Bolela , loopende
dit tot Tanoeno , ^en nog Zuidelykcr.

Ook komen zy af aan het Itrand van Bo-
lela, een myl Ooftelyker te Boas , op
de Noord-kuft van Ceram. Hy is een
van de magtigfte koningen in volk, hoe-
wel 'er magtiger in land zyn.

Als men van daar Ooft aan gaat, be-
gint het gebied van Radja Sahoelau ,vAn
de rivier Makinan. Deze wort voor de
grootile koning der Alfoereefen gehou-
den.

Hy is van afkomft een Ternataan,
die op Boero by Tomahoe is komen
aandryven , en van daar na Ceram ver-

huift zynde, te Tehala, daar hy aanlandde,

door de Cerammers tot hunnen koning
verheven is , gelyk hy alleen ook tot

nog toe Kolano , dat is , koning in 't

Ternataanfch
,
genaamt wort. Hy ont-

hout zig gemeeoelyk diep in 't geberg-

te in het dorp Warmoela , leggende

tuflchen de dorpen Loeboe of Roemi
Ela, en Elipapoeceh , rykelyk vier my-
len van 't Noorder ftrand , niet verre

van de rivier Makinan. Een myl van

Warmoela legt het dorp Koli, nevens

verfcheide andre dorpen, en als men van

daarnaElipapoeteh wil ,gaatmenoverde
brug van dien Waringin-boom jtuffchen Brug en

twee gebergten , onder welke de rivier binnen-

doorftroomt
,
gelyk wy bevorens gczegt ™^"^ '^'^''

hebben.

Ook heeft deze koning ontrent een

van die dorpen een groot binnen-meir

boven op een hoogen berg.

De plaats , daer deze koning aan ftrand,

uit, en na beneden komt, is, of by Eli-

papoeteh aan de Zuid-kant , of by Soeboe

na de Noord-kant.

Zyn broeder of neef voert gemeene-

lyk , met de naam van de kleene Sahoe-

lau , het oppergebied te Waumatta,
dat twee mylen van Elipapoeteh legt

,

fchuins 'er agter , wat na het Noord-

Ooften toe.

Van alle de Alfoereefche koningen,

is 'er geen , die zoo veel land befit , en

die zoo ontzien is.

De derde oppermagtigc koning is die Radjt,,

K 5
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Soemiet
befclire-

vcn.

2ynde
kinder-

pokken
otidcr-

V'orpen.

'fVndre

Alfoc-

ree'en

wilder

dan defe.

Dorpen
onder
den Ko-
ning van
Sahoe-

Dorpen

ta, twee mylen van Elipapoeteh wat na

het Nooid-Ooilen, RocmahEla, Ha-
toenockce , achterOewen , niet verre van

de laatftgenoemdc dorpen, hoewel die

cigentlyk maar bondgenoten van hem
2yn, enKole. Ook liaan onder hem de

koningen van Kohati, Pokoele, Riia-

roewa, Tiatoe, Tiwi-Ari, Rifaroe^va-

heroe, Kapaja , Kapaja-api-oloh , Roe-

mah Ahil,Rocmah Sokate,en meerandre.

Onder den koning van Sifeocloe
,

7g BESCHRYV
van Somi-it, of Soemictj dog de min-

fte van de drie in vermogen. Hyonthout

zig ontrent de rivier Ajer Talla , en

komt bewcltcn de bogt van Elipapoe-

teh aan rtrand uil.

Aan deze rivier legt ook de koning

van Tomilehoe , en aan de Ooft-zyde

der bogt nog de koningen van Waffia

,

Lian en meer andere dorpen j dog die

ftaan onder den koning van Sahoelau.

't Is een algemcinc ziekte onder deze

volkeren, dat zy nu en dan de kinder-

pokken krygen, die dan al fterk onder

hen woeden, en hen dikwils dwingen,

om zulk een plaats (die zy voor onge-

lukkig houden) te verlaten j om welke

reden men ook zoo net niet bepalen kan,

waar deze of gene van die Radja's nu

leggen, alzoo zy om die, en andre re-

denen , zeer licht van plaats veranderen.

Ook zyn deze Radja's alle drie Oeli-

liva 's , en doodvyandcn van de Mooren,

die Oelilima's zyn , om 't welke tetoo-

nen zy fpek eeten > gelyk zy ons van

hunne trouw , en genegenheid , en van

hunne verbittering tegen de Mooren,

en Ternataanen , veel doorftekende preu-

ven van dezen aart gegeven hebben.

Men heeft na de Oollkantvan Ceram

nog veel andre Alfoereefcn , als die van

Wafoa , Marihoenoe, agter Sepa enTa-

milau,ook agter Haja,en deLanddreck

Selan Binauwer, maar daar zyn 'er ook

nog veel , als agter Cottaroewa en el-

ders , die nog niet bekent zyn , gelyk

ook die op de Noord-kuft van Ceram

achter de bogt van Hatoewe zig ont-

houden , een volk zoo wild , dat zy noit

met iemant tot eenig gefprek hebben

willen komen , woonende meeft op ho-

ge Waringin en andere bomen , hoeda-

nig zy by geflagten , ieder op zulk een

boom,woonen, om dat de een zelfden

andren onder hen niet vertroud , flaande

malkandren niet alleen dood, maar de

een den andren ook wel opeetende.

Ook heeft men Radja Latea hier on-

trent, en agter in die bogt 'er meer andre.

Onder den koning van Sahoelau ftaan,

volgens het nette opgeven ook deze dor-

pen: WarmoelaofWaramala,zyn Hoofc-

of Hofplaats , Catalane (dat wat Noord-
lyker legt) Sawalette, Liflalocwa, Ta-

biali, Loela-Ale, Waymattaof Aumat

INGE TAN
ftaan deze dorpen, Nuniali, Hatoewa-ondef

hoel, ontrent de rivier Sapalcwa ,
bo-denKcv:"

ven op 't gebergte, Hatoepoetch, Ta-
gl"^^^^''^

nawa , dat na 't fliand legt, Lahiale,ioe.

dat wat meer na 't Ooiten legt , Hoe-
long , Payfoekoe , ontrent de rivier

Coas gelegen , en de grcns-paal van Lis-

leoeloe in 't Oollen , Kaflïa , daar ontrent

aan die zelve rivier, dog wat landwaart

in , Noekohay , certyts een Campoa
van Maloan, onder Radja Somict beho-
rende, Erïela, Latoepcloe , Loema Eloe ,

of Loema Eli , Loema BataJ , Koroloe-

we , of Sifeoeloe , de Hof-plaats des

konings, Okkoct, of Mallaleoe, Sala-

wane, Olefoeri (onder Radja Tarweivel)

kleen Oeleloeli (onder Terinoeroe) Mac-
canobal , Wanoeëla, en Hatoe , wel-

ke drie laatfte Mackahala gcnaamc wer-

den, ftaande onder een bv zonderen ko-

ning , Hoekoe , Sapon Sojafloe , dat

door de Oelilima 's al voor lange tyd ge-

dwongen is na Hoelong en Loemahelo,
da.ar zy noch woonen , te vlagten.

Ook ftaat onder hem (immers zoo hy
voorgeeft) het ganfch gefpanlchap vaa
Tanocno.
Onder Radja Somiet (of Sohom-it)^)^—^

ftaan deze dorpen ; Somiet (d.varhy zich onder

onthoud) Carioe, Malala, Scroewolo,denKo-

Niwel Tetoe , Watoewi , leggende "'"§ \'.an:

alle twee dagreizen van Ajer Talla 's ri-

vier, Siffcnaroc , Amacoewa, Noefla-

tehoe, en Tomaleloe , dat twee mylen van
ftrand af legt.

In oude tyde plagten'erdrie Kapiteins Wel e«
te zyn, die, even als defe drie koningen, drie Ka-

volftrekt over al deAlfoereefen heerfch- P'.'"*^

ten.

De eerfte Kapitein op de Weft-hock
was MakoereJJi^ de voornaamfte van allen.

X^t^t woonde op Liflcali , aan d'Ajrr

Talla, en gebood over de ganfche land-

fti'eek Tallalale,dat i», binnen de Talla,

en langs de zeekant ilrckt zig zyn ge-

bied , van Caybobo tot Elipapoeteh,

Mani , en der Alfoereefen Haflla uit;

\'an welke landftreek , Talchata gc-

hisx.

naamt , Caybobo 't hooft was j en m
die tyd ftont Radja SomieU maar, als eea
gemeen koning, nevens de andere on-
der hem.

Defe Makoereffi vergaderde al de Al-

foereefen van die ftrcek, als men corlo-

gen moeft, op de groote Patan, of Sa-
niri, aan de Ajer Talla.

De tweede Kapitein was Mamcmeten
(dat is de pwarte Vogel) die zig op Ha-
toewael onthielt, niet verre van de groo-

te rivier Sapalewa, aen Cerams Noord-
kant. Van defe vergadering was de ko-

ning van Nuniali het hooft, en de land-

ftreek , onder delen Kapitein ftaande,

ftrekte zig van den hoek van Tanoeno

tot aanRoemala , en Hatocnoeroe, en lan-

dewaarc
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, verga-

de rivier

Dorpen
onder
Kipitein

Mjcoc-
rcin.

OnJer
Manoe-
lucu-n.

dcwMrt in tot aan Hoevvay Makkahala,
en Oelefoeli •, en onder delen Kapitein

was Radja Sifeoeloe (die nu een van de

magtigrte is) ook maar een kleen ko-
ninkje, zonder eenig geloof, dat is nog
Heidens , nog Moorlch

, gclyk hy ook
nog is.

i)e derde Kapitein was Tocpafaim^

die in 't dorp Solc woonde. Het hooft

van zyne vergadering was Jaenoeloe,cn
zyn gebied ftrekte van 't Oeli van Laa-
la tot aan de rivier Goli Goli
derende zyne Alfoereefen aan

Eri, die benoorden het dorp Goli Goli
uitkomt.

Ieder van defe Kapiteincn wift, wat
dorpen tot zyne Landltrekc, en verga-

dering behoorden.

Makoerejfi ^ die by Ajer Talh verga-

derde , had onder zich defe dorpen :

RifTeari , of Lifleaii , Caybobo , Kayra-

toe , Watoewi , SilTenaroe , Malala , So-

miet, Seroewolo, Amakowa, NoefFe-

lehoc, Tomilehoc (wel naait aanih-and,

dog nog wel twee mylen landewaart ni

leggende) Mani, Alfa, Kalioe of Kari-

hoe, Elipapoeteh , Latoe, Hoewaloy,
Roemakay, Tihoclale, Kamarien, Se-

roewawan, Painocfla, en Hatoefoa.

Onder Manoemeten , die aan den

flroom Sapalewa zig onthielt, Honden
defe dorpen, Nuniali, Hatoewal, (een

kleen dorpje aan Ajer Talla) Nacca Ela,

Hatoepoeteh, groot Oelefoeri ; (waar
over een Radja heerfcht) kleen Oelefoe-

ri, Lahiali, Tanawa , Hoelong, Kas-

fia, Erïcla, Noekohoy,SireinalajMa-
loan , Paffinaroe , Hatoenoeroe , Roe-
mah Ela, Maccahale (dat uit drie dor-

den beftaat) Hoeko (dat uit twee dor-

)en beftaat ) behalven nog cenige andre

deene dorpen.

Fn oneer
Onder Kapitein Toepafau, die zig in

Toepa- 't gebied van Tanoeno ophielt , ftonden

lauw. deze dorpen : Tanoeno ,
(onder Jauoeloe

als hooft) Sole (een kleene Negry aan

de rivier Eti , de verblyf-plaats van de-

zen Kapitein) Poppeloewe, Pinoe So-

moenin , Lackamay , LalTiilehoe , Ke-
ling, Pianape , Wayfamoe, en alle de

land-dorpen onder Laala Itaande tot

Hoelong en Tabinolo , op kleen Ceram
toe.

Ook leggen 'er van Caybobo na 't

Noord-Oolten nog eenige dorpen, als

Hoekoe, en meer andre, die onder geen

van deze drie Kapiteins llondcn, en die

Radja Sehoelmt volgen , hoewel Radja

Sifeoeloe de zelve als onder hem behoren-

de , opgegeven heeft
,

gelyk hy ook
Rificari zegt onder hem te hooren, en

nog andre dorpen , die eertyts onder

Kapitein MacoereJJi llonden.

Onder de Oclilima's heeft men de ko-

ningen van VVatamanoe , Latea, Soc-
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Makchoe*
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Ela , Horalc , Kocloetaïc

,

noe, Siri, Hatoepa-Eti , Roemah
loe, Nakane, en Roemah Wcïa.

In de oudlte tvdcn dei

py, plag!

niet te weten , dog onder de Hcercn
Philip Liicafz^ en J)t!is Gyjj'els is Radja
Sahoelau^ en Radja Su»:ïet^ tot ons af-

gekomen , die ons toen goeden dienft

deeden, en daar tegen weer groote wei

E. Mautfchap-
vvy van édc Alfoereelen

daden

ben

genooten, die

om hen
ook gcdient

groot
heb

acnzicn onder alle

de Alfoereefche koningen , en zulken
krak aan 't gezag van deze kapiteins te

geven ( die zy by de minfte voorvallen

met de magt van den Landvoogt , hun-
ne vriend, dreigden) dat zy zedert meer
en meer hun magt verloren , en met
fmerte gezien hebben, dat defe drieko-

ningen zoo magtig geworden zyn, als

zy hedendaags bevonden worden.
Niet weinig heeft daar toe geholpen,

dat Radja Sabuelau ^ ten bewyze, dat

hy onze bontgenoot was , een zilver

wapen van de E. Maatfchappy , Radja
Somiet een Rotang met een zilvere knop,
en Radja Sifi«eloe een Ebbenhouten floel

kreeg.

Wanneer nu defe koningen op zekere
tyt gelchil over den rang kregen, zoo
bragten zy, om te weten, wie de op-
perftewas, ieder zyn bewys van wegen
de E. Maatfchappy voor den dag; dog
de twee, niende dat Radja Sahoelau hec
zegel der E. Maatfchappy of immers
zulk een wapen voerde, zoo gaven zy
hem aanftonts den rang , oordeelende

,

dat hy als groot Zegel-bewaarder der E.
Maatfchappy , de eerfte van hun allen

was, en dat hy, die dit wapen bezat,

boven die gene , die maar den ftoel en ro-

tang hadden, behoorde aangemerkt, en
ge-cerbied te werden.

Schoon nu deze drie koningen zoo
hoog in magt , boven die drie kapiteins

gedegen zyn, gebruiken zy de zelve eg-

ter nog als hunne kapiteins, om die drie

grootc vergaderingen, ieder aan zyn ri-

vier, te beleggen.

Om rayne nieusgierigheit ontrent het

leggen, en ftrekken van de dorpen de-

zer Alfoereefche koningen, in opzicht van

de ftrand-dorpen, te voldoen, heeft my
zeker ervaren Cerammer , dezelve zoo
als zy nu leggen, in dit Tafereel, met
de ftrand-dorpen der Zuid-zyde aan de

eene , en de Alfoereefche dorpen aan de

andre kant , zoo als die van Sole begin-

nen, aangewefen.

Onder,

wat
f.and-

voogden
men
de Aifoe*

reefen

ecrllbe-*

gonte
kennen.

Waar
door
hunne
koningen
eerft op-

gekomen
zvn.

Merkte-

kenen
van Rad»
ja Sahoe-

hu.Radja
Somiet,
als onfe

bontge-

notcn

,

als ook
van Rad-
ja Sifeoe-

loe.

Wie van
hen de

voorrang

heeft.

Alfoereefe dorpen aan de Zuidzydc.

Popoloewe of Pop-
peloy.

De ftrand-dorpen.

Sellorof het meir,al-

zo 'er geen dorp is.

Lakamay

Alfoere-

fche dor-

pen aan
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fiodra- is de vrcde gemaakt} maar zoo niet,

gen moet gaat dc gehoonde na huis, klaagt het
*^'"''t" xyn vrienden, en komt twee of drie ja-

ken!'^'^" ren daar na weer by dien heer, om her-

ftelling van gehoonde ccr te eifFchcii.

Bevredigthcmdicdanmet een gcfchcnk,

zoo is de zaak afgedaan, anders gaat hy

na huis , en beiluit wraak te nemen
over de halfterrigheit van dezen Alfoerees

die hem zoo hoonen , en drie jaren 'er

na nog zoo verachten dorft , van hem
niets tot verzoening aan te bieden ; dog
komt hy, eer hy dit uitvoeren kan, te

Itcrven , zoo gaat die wraak van hem
tot zvn kinderen , en kinds -kinderen,

over , zonder te vergeten , dit op zyn

tyd te wreeken, gaande wel met hun
geheel dorp uit , om van daar dan een

of twee koppen zonder onderlcheit te

halen ; waar op gemeenelyk een open-

bare oorlog volgt.

Eer zy nogtans daar toekomen , ver-

heft een van hen zyn Item , roepende

hemel , en aarde , de zee en al de rivie^

ren, en alle hunne voorouders, om hulp

dat die hen kragt

Eiihoe
' fyvet-

foent

werden,
en den

,

/)orlog aan, en verzoekende,
vcrlda- en dapperheit gelieven te verkenen, om
ren. tegen hunne vyanden gelukkig te irio-

gen zyn. Daar na fchreeuwt hy tegen

den vyand luitkeels uit de reden , waar-

om zv gedwongen worden , hen te be-

oorlogen , betuigende dat zy niet heimc-

lyk als dieven , maar in 't openbaar, ko-

men, enkelyk om het gefchenk van ver-

zoening, dat hen zoo onregtveerdigvan

hen onthouden werd, met gewelttcha-

ofzyiii
bruiken zy eerll ccn middel \'an raad-

^^
pleging daar in bellaande , dat zy een dini*

3UW
pen

Parang,of houw-mes, in een boom Ifc- loggc-

kcn, of werpen, indien die zich van ^"'':|'''ö

zelf beweegt , is 't een goet voorte- ^"„^"

ken, voorzeggende het wel diillen van
hunne fpeeren op de vyanden j maar
blyft die ilil Ifaan, zoo 'houden zy zich
ook iiil.

Schoon zy nu vooraf al een goet
teeken hebben , dat is nog niet genoeg.
Zy gaan dan met hun legertje wel op
de vyanden uit } dog ontrent hun dorp
gekomen zynde , houden zy zig twee
dagen ftil , en raadplegen den Duivel
op de voornoemde wyfe weder , om
te zien, of hy hen nu ten twecdemaal
een gelukkig voortecken geven zal

vertoont zig dat even eens , zo is '(er

een grote vreugde -, dog dan gaan ze-

ven of agt mannen , nevens een erva-

ren voorvegter , of dapper Held on-

gelederender hen , zig in reyen en
tien vadem van het leger , en vlak voor
het zelve, poüecren, om daar met het

ondergaan van de Zon , en met het

aanbreken van den d ig , ( want anders

zeggen zy kan het niet gezien wer-
den) het voorteken des doods, uit hec

vliegen van eenige vogelen , te zien.

Indien dan een uil , of kleene vleder-

muis , of een andre ongeluks - vogel

,

de konings-vogel, in hun taal Manoe
Salewane genaamt , vlak na hen toe-

komt, over hen henen , en dan weer
dat is een quaat voortee-te rug vliegt.

len, dewyl het met gemak niet heeft [ken, dat zy van hun volk, ofverliefen,

willen volgen.
|

of dat eenige van hen gequctll zullen
q^^^^

Indien het Oelifiva's zyn, die den i werden j daar het in tegendeel een goet en quade

u^f
*^ oorlog beginnen , zoo word dit ge-

j voorteken is, zoo hy over hen na agte- vooite-

1

'l^^jj-jen
Schreeuw negenmaal herhaalt, na 't wel- ren doorvliegt, en dan roepen zy met '^'-'"'^"*

daar on- ke men met dc een of twee afgekapte alle man, RiaRiaRia, luidrugtig , ten

van blydfchap uit.ticnt. hoofden uit het open veld, daar deze

luidrugcige aanlpraak , ofuitlchreeuwing

gefchiet is, na hec dorp trekt, daar de

vrouwen die hoofden zeer llatelyk ko-

men inhalen, zingende en danilcnde, en

dezelve aan de Baileoe, of 't Raadhuis,

ophangende, daar dan een groot fcellop

dc Baileoe, is niet alleen voor hun , maar

ook voor die afgekapte hoofden , die

zy quanfuis wakker onthalen , doende

ieder van de zelve door een bv zonder

man oppafTen , die by ieder hooft ook
negen Itukken Pinang, met de behoor-

]ykc Siii-bladen, als ook zoo veel bon-

dclkens Tabak legt , doende op ider hooft

ook negen druppels olie druppen. Daar

teken

Daar op kecren die agt luiden weer na

't leger (alfoo zy alleen , en niemant an-

ders dit voortcekcn zien konnen) en
brengende tyding, dat het voorceeken

goet is.

Dus verre nu weten zv wel , dat zy
gelukkig in hunne onderneming , dog
niet op wat tyd zy dat zullen zyn.

Om hier van ook vcrlekert te wefen, Op wat

of zy den vyand in de morgenftont,^')'!'-"''^

op den middag, of tegen den avond j,^."^'^^

zullen flaan, vragen zy den Duivel nog tyd van

eens raad , die hen dan op zeker valt aanvalkn

teken van de Paiang (welke zy driemaal"'^"^^^

in den boom werpen , om een van

Middel
van raad-

pleging.

na nemen die twee mannen die hoofden, , die drie Itonden daar by uit te zien)

en werpen die tegendcltylcnvandcBai- ', klaar den tyd, om aan te vallen, aan-

leoe, 't welk verzuiraendc, zouden zy'wyit , mits dat fy dan ook fckere

tegen hunne vyanden zeer ongelukkig Ster op dien tyd ontrent de maan ficn

zvn. dalen. Als alle die voorteekcns dan foo

Om nu vooraf ook te weten, of zy nee ovcrcenltemmen , maakt men een

voorfpoedig zyn zullen, of niet, zo ge- begin van den aanval op den vyand, eerlt

II. Deel. L maar
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maar met een voortiocp van drie of: vier,

die hen van verre ilil bekruipcn,om te zien,

ot'zy niet delen ot genen eerit in liunne

thuincn konnen overvallen. 1 ndien dele nu

wat vooripoet hebben , zoo vallen ook

de andere 'er op in , dog zoo niet ,

Ooll op anderhalf myl, hoewel men 'er

wel' twee, om de fware Itroom, die 'er

komen zy zeer fchielyk , hoewel al
]

Hoede
verkrc-

gene
lioppen

geha.ilt

V orden.

Hoe fij

met de

lijken

van hun-

ne vijan-

den han-

dden.

tiiOirhen beiden giat, over icheppen kan.

Het wort gcftelt. Zuiden en Noorden
anderhalve myl lang, en Ooit enVVeft,

een mvl brect te zyn.

Men ziet op dit eiland zeven dorpen, C:ootc

druipllcertende , te rug, daar zy an-'Titaway, Abobo, Sila, Lenicoc, Na-*^"!"^"»

ders met de hoofden, die 7y bekomen : lahia, Amet, en A koon gcnaamt, zyndc ^j'j^.^t''"

'icbbcn, zeeghaftig na hun dorp afzak- meelt over al vol bergen, waar op al-man-

dele volkeren in oude tyden hunne woon- lihap

plaatfen hadden, hoewel zy nu alle om'^''-"°P'

laag aan de ftranden wooncn.
Üp de Well-zyde van 't zelve zictTiuway

men het dorp Tjtaway , alwaar in de

tyd van de Heer Spenh al beletting van
ons in een houten huis lag.

Dit dorp ftaat onder een koning, die

nog een Graaf onder zig heeft , en is in

drie Soa 's verdeelt, konnende 1600 zie-

ken, alwaar zy dcor een kenbaarteken,

met blazen op de horens, bekent ma-

ken, dat zy de zeege bcvogten, en veel

koppen mede gebragt hebben , ten ein-

de de vrouwen al zingende, en danflcn-

de hun met die koppen zouden komen
inhalen, om die met de voornoemde Ita-

lië na 't raathuis te geleiden, en daar

dan dagen en nachten aan een vrolyk te

zyn
Indien zy eenige vrienden in dien ftryd

|

len, 491 weerbare mannen^ en iiy Da-
verloren hebben , welker hoofden doorjti's, opbrengen.

den vyant afgekapt, en mede genomen! TuUchen dit en 't naafle dorp na 't

zyn, zoo zetten of leggen zy hen maar Zuiden heeft men drie hoeken, de eer-

op eenen boom , kennende hen onweer- 1 lle Roeflbefinna , en de twee andre

dig om begraven te werden ; maar zoo Roehhoe , (waar ontrent eenige klip-

zy hunne hoofden nog hebben , danmo- pen in zee zyn) en Hoenilaïn genaamt,

een de vrienden hen begraven , op dat na welke men de rivier Way Lapi pas-

de vyand geen gelegenheit hebben mogt , feert.

om hunne hoofden weg te nemen , en

daar mede te pronken.

Het gene wy nu verder van defe Al-

foereefen te feggen hebben , zullen wy
uitftellen , tot dat wyin't verhaal van de

zaken van Amboina gelegenheit krygen,

om hier en daar nog een woort daar af

te fprecken.

Dus hebben wy nu dat groot enfchoon
Eiland Ceram, een Land , dat zig al-

ommc door zyn fchoone bolTchen, hcer-

lyke rivieren, en aangename gebergten,
die zig ten hemel verheffen , zeer lullig

Abobo legt op den Zuid-hoek van dit Abobo.
eiland, een halve myl, of wat meer, van
Titaway. Het Haat onder een Pati, die

over 097 zielen, 188 weerbare mannen,

izf Dat i's, gebied.

Als men van daar Ooft op na het dorp
Akoon gaat , ontmoet men ecrft den
hoek Iroe, daar na den berg NoeflaHoe-
hoen, dan niet verre van dat dorp den
hoek Moela-an. Akoon zelf heeft men Akoon.
in 't Oollen, ontrent drie quart myl van
Abobo. Het bchooit cigentlyk onder

Het ei-

land

Nocira

Laoet.

den koning van Amet, dog 't ftaat on-

voor 't oog vertoont , niet alleen van ;
der een bylonderen Graaf, die van hem

buiten, maar ook van binnen, zo verre afhangt, en die onder zig Z70 zielen,

ons dat eenigfins mogelyk was, geilen, 142, w eetbare mannen, en ip Dali's, heeft,

en ook 't voornaamlie, dat daar van by
|

Van Akoon Noord-Oolt aan gaande. Oud

ons bekent is, hier opgegeven, van waar na het dorp Amet, trekt men eer ft voor- ^'""""»

wy nu tot de drie volgende Eilanden |by oud Akoon, en dan wat Noordely-bera
ker ontmoet men den berg Errie, daarEmc.
zy zich wel eer op vcrllerkt hadden. In

't Noord-üollen pas buiten de wal, wat
voorby oud Akoon , ziet men een klip

in zee leggen, HatoeNoeflaüewen ge-
naamt.

Dan komt men by het dorp Amet, Amet.
dat op de Noord-üoft-hoek even voor-

zullen overftappen, die ons zoo lang niet

zullen ophouden , om vervolgens met
het Eiland Amboina, waarvan al wat
te zeggeir zal vallen, te eindigen.

Het Eiland NOESSA LAOET.

Wv zullen een be^in maken met het

Kaart

van 't

zelve.

Eiland Noefla Laoet, dat is, het zee- by den voornoemden berg, ontrenteen
eiland (in 't Amboineefch, en Maleitfch,! halve myl van Akoon, en ontrent zoo
alzo 't eerlte Amboineefch is) een ver-

1 verre van Nalahia, legt. Het word be-

kielïng, die wy zoo maken, omdatdit;hccrlcht van een koning, die ook te ge-
eiland wel het verlle na buiten legt bieden heeft over den Pati van Akoon,
Wy vertoonen het in het kaartje No. jen de naafte in rang na den koning van

XIX.
1
Tiraway is.

Het ftaat onder het OppCrh ooft van! Dit dorp is fterk 1009 zielen, waar
Honimoa, en legt van dat Eiland Zuid- j onder men 319 weerbare mannen , en

IP7
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197 Dati 's , relt , de welke met die van

Nalahia en Akoon nu een Coracoia

fcheppen , daar zy 'er in de tyden der

Portugcfen (zoo men wil) wel vyf zou-

den in zee gefaragt hebben.
Eenhee- Van Amet na Nalahia , dat ontrent
tenviti,

^^^ halve mvl van Amct in 't Noorden
tulicncu '

.
,

I

Amet eii legt , ontmoet men niet aanmcrkens-
Nalahia. weerdig,dan deszelfs rivier, die zigeveni

benoorden Nalahia vlak in 'c Noorden

'

van dit eiland vertoont, alwaar men een 1

fwaar gebergte heeft , daar het land een
j

groote bogt i.n dien berg maakt, dog'

het zeldfaamlle is ,dat uit dien berg een

fraeje rivier van boven komt itroomen

,

in welke wat lager een ander warm ri-

viertje , uit een ander deel van dcfen

berg zyn oorfpronk hebbende, zig ont-

laft, 't geen die eerfte rivier, vandaar
verder aflopende , zoo heet maakt , dat

men 'er in zeer korten tyd een ey in

gaarkoken kan, gelyk wy dat zelf on-

dervonden hebben. De berg daar on-

trent vertoont zig zeer geel , en als

j^ r fwavel-aarde. Men zegt , dat hy ook
' ta. en ko- koper- 'teen , en witte fcherpc Marca-
periken , fita-ilcenkens , zoo hart, dat men 'er

^'"/*'" glas mede fnyden kan, welke berg-ftof
^' men gcmeenelyk by de koperlleen ont-

moet, uitlevert.

Nalahia. Van Nalahia af, en na Sila en Ley-
nitoe, twee dorpen, die by een leggen,

gaande , heeft men den dikken hoek
ThoUoh , op welkers Ooft-zyde Na-
lahia legt , zonder dat zig tuflchcn

beide iet anders op doet , dan dat men
voor de Weil-zyde van dien hoek eeni-

ge klippen in zee dicht by de wal ziet

leggen. Nalahia zelf legt in een bogt-

je , een quart myl van Sila na 't N.
O. en l1:aat onder een Pati , die over

6^6 zielen, if4 weerbare mannen ge-

bied, en 70 Dati's heeft.

Siben Dan komt men aan Sila, en Lcynitoe,
L;;uitüe.

gelegen ontrent eengroot quart myls be-

noorden Titaway , en niet wel half

zoo verre bewcllen Nalahia ineenbogt-

je, voor 't welke een groot rif legt. bi-

la llaat onder een Pati, die 103 zielen,

ƒ4 weerbare mannen, en 17 Dati 's, on-

der zich heeft. Lcynitoe heeft ook een

Pati, die over ^99 zielen, 100 weer-
bare mannen,cn 75 Dati's,het gezag heeft.

Wat dor- Dcfc vier dorpen , te weten Tita-
pcnon- way , Abobo , Sila, en Lcynitoe,

'r'^ , fcheppen te zamen onder den koningvan

ning van i itawav een Coracora van vier Nga-
Titaway.jo's, of vier Roei-banken hoog.
fditp- j^ '[ j.,^,. i6j-f). liet de Landvoogt //«-

flaart den Pati van Lcynitoe, een oud

j^ll'^^^^'cn eerwccrdig grys man, met zyn lan-

gdlhil- g£ firyfen baait uitfchilderen, welk af-

dcit, enbeeldiel na Holland gefonden , en op
na Hol-

i^g^ Ooilindifch Huis te Amllcrdam ee-
landge- , ,1

«^

83
Op de Zuid-hoek van den rotzigen

Well-hoekvan het voornoemde bogtje,
plagt in oude tyden maar een houte
huis te ftaan, waar in zig een School-
meefter onthielt , dog i6f4 is biereen
fteene Vefting gelegt,dic met vier ftuk-

ken, 20 zoldaten, en een Wontheeler
bezet is , over welke een Sergeant , die on-

der 't üpperhooft van Honimoa ftaat

,

gebied , hoewel haar Edclheden 1675.
den 20 Febr. lall gaven, hier een On-
derkoopman of Boekhouder te leggen.

Het eigfte van defe plaats is , dat men
hier ontrent geen drinkwater heeft , dan
't geen men een fnaphaan-fchoot van de

Veiling uit eenige kuiltjes dicht aan

ftrand haalt.

Wy vertoonen deze Vefting, nevens

de twee dorpen Sila en Lcynitoe, zoo
kort, als zy onder het Nagel-ryk geberg-

te leggen, vry luftig onder een menig-
te van Calappus-boomen in de plaaC

No. XX.
In Sila, en in Titaway

,
graaft men ze-

kere vette witte aarde, die veel na den
'^g^^^gj,

gryzen trekt , en in 't water gefmoltcn giiiata.

zynde, als zeep, en een zoort van Ter-
ra Sigillata is.

De inlandfche vrouwen , houden 'er

veel af, eetende die , als de Batoe Po-
an j hoewel andere op de andere eilan-

den , die weer veragten , om dat zy te

vet , en te flymerig is.

Van Lcynitoe , nu weer af gaande,

na Titaway , daar wy begonnen had- WayLa-

den, ontmoet men den hoek , Lclmene-jy^^jj
"

rie, ontrent welken ook eenige katskop- Leyni-

pen leggen, en dus Zuidaan voortgaan- toe en

de, heeft men de fotte klip tegen de'^'^"

wal aan, een weinig verder, Waylatoe,

een kleen watertje, waar af gefproken

is, dienende tot drinkwater, en dan het

ftrand, Riaoeritta, na 't welke men te

Titaway , komt. Al de ingezetenen

van dit eiland plagten in oude tyden,

toen zy nog geen Nagelen hadden , die

hier nu overvloedig zyn , fchoon in dejP.^^°^

tyd van de Wztv Herman-can Spciüt ^ttx^ y;\^^^

aangeplant, op den roof uyt te gaan , zee ro-

gelyk de volkeren van veel andere eilan- vers.

den hier ontrent mede vanouts plagten te

doen. Die van N oelTa-Laoet hadden daar

te beter gelegenheid toe, om dat zy in

hunne bolfchen niet alleen fchoon hout

i

hebben, maar ook zeer vernuftig zyn ,om
jhcgcecn fterke vaartuigen op tebouwen.
; Zv platrtenook, even als de Alfoeree-rrl^jffc», '., n -i r. Hun ou-
jlen , nog lang" na de komlt der Portu-jjgjtjat.

'gecfen, met een Tsjidaco, ofAlfocree-

fchen gordel, en verder naakt, te gaan,

daar zy mcttcr tyd door de Portugee-

fcn van afgcbragt zyn. Zy waren toen Zynde
ook gewoon, hunne vyanden niet alleen men-

I

te rooven,maar de zelve verllaagcn zyn- ''•"'icn-

\
de, zeer graag op te kluiven , dat zy

^vedtf^'

L i nog
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nog wel in onze ccirtc tydcn gedaan 1 hy bode van dien i.iad was, en op dien nen Jan

Iicbbcn , Iiocwel zy nu, Chnllcncn zynde, vetten gull: , dien hy gezien had, beluit \\'ilïcms

•

/Ach daar van geheel onthouden, 't geen 'geworden
,
gaat zonder zig aan 't Pl-i-

f",°"yji^

ctJ^ter nic: belet , dat de oude aart , nu jcaat, daar tegen , en dat haar Edelhe-(ii;[„ind-

cn dan nog wel eens boven gekomen, en
[

den, in 't jaar löSj. in Juli , by zyn Kj-iI

dit no'Ji Vv-el , terwyl zy Chriltencn
|

tyd belalt hadden te vernieuwen , te

Voor-
beelden

daar van

waren , zelf maar weinig jaaren gele-

den, voorgevallen, is.

Het heugt niy , dat ik in 't

jaar, 1087. cenen Latoc Lori ^ koning

van Titaway , ciin man van 60 jaaren

,

heb hoorcn zeggen, dat hy in zynjeugt

kreunen, na de overzyde toe, hakt by
donker een arm af, en neemt dien mee-
dc j waar over hy mogelyk nog geen
nood, zo hy zig maar wat voorzigtigcr

gedragen had, gehad zou hebben.

Daar waren 'er dan , die wiften ,

l 'it een

gcipick

des

Scliry-

vcrs met
7.eker

Isuning

vanTita-

way op-

gcliel-

dcrt.

vele van zyn vyandcn niet alleen gedood, ! dat hy het gedaan , en hem vraag

maar ook menigen kop van hen opkoo-
[

den, waarom hy dit beftaan had. Hy
len gebraden , en mcenig lekker beetje ' dorit niet zeggen , om myn hart eens

menlchen-viccich gegceten had. Op dit I op te haaien, dewyl het geen daadwa'?,

verhaal, nam ik de vryhcid van hem te i een Chriilen paflcndc. üm dan op de

vragen, oF 't menfchen-vlecfch, lekker- 'gemakkelyklte wyfe , die menfehcn

Ander
voor-
beelt dat

verfcher

is.

der, dan ander vleefch, was. Hy zy

de , dat men geen vlcelch van eenig

beeft daar by vergelyken kon , hoewel

het ook waar was , dat zy dit ten groo-

ten dcelen uyt wraakc tegen hunne vy-

anden deeden. Ik vraagde hem nader,

wat deel aan een mcnfch , hy voor hem
't lekkerlk gevonden had ? hy zeide,

dat 'er niets zo lekker was, dan de wan-

gen , en de handen , en dat daar niet

anders by haaien kon.

Die koning was niet alleen een zeer

gcmatigt, vriendelyk , en zedig man,
maar ook zoo Godvrugtig van gedrag,

dat hy te dier tyd inlantlche Ouderling

was.

In 't jaar 1708. heb ik zeer wel , en

ook lang te vooren, gekenc eenen Jan
Willemfa , een Noefla Lauwer van ge-

boorte, daar de oude aard van 't men-
fchcn-eeten, hoewel al bejaard , en an-

ders een vermakelyk man , en van een

goed gedrag , weer in quam opbor-

len. Deeze had in 't jaar 1701. in

Januari, een wonderlyk geval, ontrent

maar af te zetten , zcide hy , dat

hy zulks uyt laft van den Landraad
,

en als boode gedaan had. Hadden
die menl'chcn dat nu gezwegen , geen
haan zou daar na gekraait hebben,
maar de nieusgierigheid , om te weten,
wat men met dien arm verricht had,
dreef hen aan , om daar verder na te

vernemen, en daar van zelf tegen leden

van den Raad te fpreken , vragende

aan hen, waar nu dien arm was, en wat
men daar mede doen zou,

Dit quam eindelyk den Heer Land-
voogt ter ooren

,
gelyk ook den Fis-

caal, die dcfen Jan PVillemzen daarover

dagvaarde , zoo om over defe leugen ge-

ftraft te worden, als wel voornamelyk

om ook te zeggen , waar die arm geble-

ven was.

Hy beleed zynen misflag van denaam
pjcover

van den Raad hier in misbruikt, beken-
't eten

de dezen arm opgegeten te hebben , en van een

ander in een"™,
'^

Van ce-

wicrd over het een en t ander m cen'"^'"
, JIJ r eenboete
boete van f00 ryxd.uiiders verwelen ,gL.doemt

bly zyndc dat hy 'er zoo zagt afquam , wierd.

dit mcnfchcn-eetcn. Ëen weg-gcloopen hoewel die maaltyd hem dier quam te

vette blaaf, van zekere Juffr. Z)«;j//,'te ftaan, en hy noit vleefch, dat hem
had zekeren horepv , Baltus Scbuone ,

ge- zoo veel kolle, gegeten had. Dele man
naamt , vcrmoort > waar over hy van is in 't jaar 171 3. aldaar overleden,

een anderen Slaaf aangetalt, de kop hem ;
Al de zielen van dit eiland, belopen pg mjn.

afgellaagcn , en aan 't Kafteel ge- een getal van 4178 menfehcn , waaron-fdiap

bragt zynde, zo vond men in den Land-
j

der i ipf weerbare mannen , en 397 ^^"'^IV

Raad goed, het lichaam ook derwaards
j

Dati's zyn, dat voor zulk een klecn ei-^^^" ^

te brengen , en 't felve daar na op 't ' land al vry veel is.

land, aan de overzyde van 't Kafteel, dus
_

Dat het vry Nagel-ryk is, zal ons isjcer

zonder kop in een mik op den weg te ter plaatze, daar wy van de Nagelen fpre- Nagel-

zetten, opdat andere wcgloopers zich -ken, genoeg blyken j waar mede wy dan '^^''''

daar aan mogten fpiegelen. I van dit eiland affcheidcn.

Jan Wilkmsfen , dit wetende , alzoo !

VIER-
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VIERDE HOOFDSTUK.

HEt Eiland Honirnoa., en deszdfs Kaart. En groote. Den Hoek iwi Tetoc-
H'aroc. En tjcI eer een dorp van dien naam . Strand van Hatoc\yana. D(
Velling 't Huis te Vellen. Toehaha 's oude en tegcniuoordige plaats. Papc-

roe, met haren Frcuïvcn-koning. Itawacka. NoUot. yille ivelkc dorpen nu Chn-
flcn zyn.. De Velling 't Huis te Vclfen. Oude dorpen hier ivel eer. Ihamahoe.
yifkomji ir/«' koningen van Iha uit een kleene Coco.'iboom. Hare Soa 's. F'eel Goud-
imiisbier. Dogmaken {[cchtwcïk. Korte weg van Vtvxmxhoe na Si'm^om. Cay-
inans bier ontrent ^ en gevallen daar van. Rivieren, en een Rif bier ontrent^ rsjaar

op '/ Schip, 't Kaileel Batavia, 1707 _/?ic/. V Dorp Porto, en Velling Delft, Haria.

Slecht voater hier. Boy , Tijouw. Saparocwa , baar aanzien^ door '/ plaatzen
van '^ Opperhoofc, en de nieuwe Velling Duurllcde. TeekCning daar van, en

plaitc gront. '/ .y/rrt//^/ Honimoa, en't dorp Siriforri. Vci]i'in°tn hier gebouivt.

De Veiling Hollandia, ivel eer bier. Oelat, d'eerfte bezetting, en eerfte Predi-
kant dezes Eilands bier geplaatfl. Ouw. Pütcc-bakkeis en Nootcnboomcn bier.

Al de Manfcliap van 't Eiland Honimca by een. 't Eilandeken Moclana. Onno'
zelbeit van de ingezetenen. Scboone beurs- krabben. P'^eel Ciappus-olie en Lont op

Honimoa. Ook veel Nagelen > een van de belle buiten-Comptoircn voor een Op-
pcrhooft. Deszclfs voordccXcn. Rang van den Vrcdïkant, en van dit Oppcrhooiz.
f^erdre voorrechten van 't Oppcvhooiï. Swzvel ivel eer bier vallende. £« Batoe
Poan. Laeuw water ^j' Porto. Een groot deel van Ceram onder dit Oppcrhoofr

,

en zyn werk. f-Faar in by door een Affillcnt onderfieunt werd. Het Eiland Oma , en Kaart
daarvan,en dorpen. Oina,ra deszelfs Manibhap. V''elling ^;>r.Warm water op Sila. Geval

, , van een'] igtige. Gevaar des Schryvers op Oma.'sgebergte. Ander diergelyk geval. ^Val^oe
en Karihoe. Oud WalToe. Aboro , van ouds drie dorpen uitmakende. Riviei-en

hier. Holalioe. Rivieren /;/Vr. Karihoe. D^ Veiling Hoorn. Oude Jlaat van dit Gc-
fpanfchap. De berg Alacca. Moejelykhcden by de Heer van Diemens t\dt Dieze
aan Koning Hhamza in 't jaar 16^^. overgaf. Pelauw. 'Trots koninkje. En ri-

vieren hier. Caybobo. De overblyfzelen van 't woord Ambon j hier alleen nog te vin-

den. Cabauw , Rivieren </iJflr OK^rra/'. Wo\xx.c\^o^\c wel eer hier. Roehoemoni.
Samet. Huroeko. Alteckening van '/ elve, en van de Veiling Zelandia

, een

fchoon Nagel-Comptoir bier. Aanzien, voordeden, en werk van 't Opperbooft

^

rang des Prcdikants. Dorpen van Cerara , onder hem flaande.

hier geplaatjl. Manfchap van 't EAland Oma by een getrokken.

Caybobers wel eer

Het ei-

land Ho-
nimoa

,

en des-

zdfs

Kaait.

Het Eiland HONIMOA.

VAn NoelTii-Laoet., flappen \vy over

na het naalle Eiland ( waar onder

het ook Haat) Honimoa gcnaamt, het

welk wy in het kaartje No. XXI. in7y-

nc llrekkin£T vcrtoonen. Het is het ne-

gende, 't geen tot de Landvoogdy van

Amboina behoort.

Het wort ook veeltyds van den inlan-

der Liafe, en van de onzen, doch ge-

broken , 't UlialTiir eiland gehecten 5 een

naam , die gemcenclyk ook aan de eilan-

den Oma, en Noeila Laoet, gegeven
werd.

Het legt ontrent Noord -Weft van

Noella-Laoet , dat anderhalr'm\ 1 van Te-
tocwaroc,dcn'Zuid-Oolt-hock van Honi-
moa

,
gclyk het van den Ooll-hoek van 't

eiland Amboina vyfmylen, en dan van 't

kaileel nog wel vier mylen gelegen is.

Hoewel men wel ticrr mylen Icheppen in

't geheel daar toe nocïig heeft.

Aan de Weil-kant heeft men 't eiland

Oma, tulTchen 't welk en 't land van Honi-
moa men een opening of ilraat, \'an een
halve myi breedte

,
gelyk men in 't Zuid-

Wellen het eilandje Moelana heeft.

Het is tulTchen de twee en drie mylen En

lang , dog in breedte zeer ongelyk ,
gruüite.-

zynde van den Zuid-hoek van Tetoewa-
roc, tot aan den Noord-hoek aan die kant,

ruim anderhalf, in 't midden drie quart

myls , en van den Zuid- hoek van Boy
,

tot aan de Noord-zyde aan die kant,

mede ontrent anderhalve myl breed.

Wy zullen dan van den hoek van Te- Hoek

toewaroe beginnen , die \4ak in 't Zuid- y^" ^^'

Oollen,en in die llreek recht tegen over
Noelfa-Laoet legt ; dit is een vry ge-

vaarlyke hoek, om by harde wint om te

varen , alzo hy Heil is , en men daar door
gaans een lellen Itroom heeft. Hierop* ,

plagt wel eer een dorp van dezelve naam ecnj
te leggen, dog 't volk daar van is na 't va

dorp Ouw vcrhuill, daar zy nu wonen. ""'"•

Dczcnüoll-hock nu omgaanile,ontmoet

men daar langs tot aandenNoord-Ooll-
hoek niet dan fwaar gebergte, en hier

L 5 en

toewa-
roe.

eer

orp
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en daar buiten de Oofter- wal eenigc kats-

koppcn,gelykook op den Nooid-üolt-

Strand
^°^^' '^^^^' ^^" laatften hoek pas om

v.mHa- zyndc, vint men het vermakelyk Ihand

tocwaiia. van Hatoewana, daar van ouds al een

Hoofd plagt te leggen , om aan die-

kant van 't eiland een wakend oog op

alles te houden.

Men heeft een fraajc vlakte ontrent

dat Itrand , en daar op een fchoonen

boom in 't midden , die ontrent het

huis van den Korporaal een frifTchc

Ichaduwc en aangename zit-plaats geeft,

alzo men na de zec-kant een ichoon

gezigt, zoo na de zee, als na 't Land
van Ceram , heeft , dat zeer hoog is,

en 'er ontrent twee mylen aflegt.

Hier plagt in oude tydcn ookDcVc-
fting 't

Huis te

VdfL-n.

een

ftcene Veftmg

Toeha-
ha 's ou-

de en te-

gen-
woor-
dige

plaats.

te leggen , 't Huis te

Vellen gcnaamt , met vyf Hukken
gefchut, een Sergeant, en lo zoldaten

voorzien. Nu is 'er maar een Pagger

van PallifTadcn , die men ook Vellen

noemt, waar in een Korporaal over vier

man 't gezag heeft, die mede over al

de inlanders daar ontrent, onder 't ho-

ger gezag van 't üppcrhooft, gebied.

Up dit Hatoewana, en zoo vervolgens

ontrent dat ftrand , en ten deele een

weinig landwaard in naden korten weg,
die na Sirifori dwars over het land loopt,

heeft men verfcheide Chrillen-dorpen.

Eerft ontmoeten wy daar het dorp

Toehaha. Dit hg wel eer tuflchen Ita-

wacka (toen 't nog aan de Zuid-zyde

dezes lands lag) Oclat en Sirifori , mid-

den in 't land op een klip , ontrent een

fnel afvlietende ftroom , dog is daar na

op 't land van Hatoewana , ter plaats

daar het nu nog is, verlegt. Het Ihiat

onder een Pati , die 446 zielen , 143
weerbare mannen, en 'Sp Dati 's (lerk is

~

Paperoe
Naait 'er aan Weit op , heeft men Pa-

inci'.ia- peroe. Dit lag wel eer op een hooge
rc-n berg agter Boy en Haria, dicht by de
^^""", bogt van Tigouw, dog is nu mede op

Hatoewana geplaatll. Het Haat onder

een koning, die de tweede in rang der

Orangkaja's is, licbbcnde nog een Pati

onder zig , bchalvcn welke men hier

nog eenenLatoe ]VIahina,dat is koning der

vrouwen
,
plag: te licbbcn , zoo gcnaamt

,

om d.it hy akyd van de dochter van dezen

koning gefproten moeit zyn, eo omdat
hy ,als de vrouwcniets te verzoeken had-

den , hare mond en voorfpraak was , hoe-

wel hy over lang al om zyn mislkigen af-

gezet is. Zulke vrouwekonuigcn wa-
ren op meer andre plaatzen in Amboina,
en met name op Titaway,en Porto. Dit

dorp is al vry vcrmogent , zyndc f fo

zielen Iterk , waar onder i j- j weerbare

mannen , en j6 Dati 's zyn.

Na dit dorp, dicht daar aan, volgt 't

dorp Itawacka, 't geeo wel eer eenh;U-

nin

Itawacka

V A N'

vc myl benoorden Oelat lag, maar nu
al mede hier op Hatoewana geplaatitisj

itaande onder een Pati , die over 449
zielen, 140 weerbare mannen, en pj
Dati's , 't gezag voert. Een fchooii

dorp, leggende al mede in die Itreekop
den korten weg , na de over zyde des

lands.

Het dorp Nollot legt daar dicht aan

,

itaande onder een koning, die or.dcrzig

970 zielen, 461 weerbare mannen, en
1 38 Dati 's, heeft. Zy plagten wel eer
wat nader na de Ooft-zyde van dezen
hoek te leggen, dog zyn in 't jaar 16f f
hier op 't Itrand van Iha, daar zy nog
wooncn, geplaatit. Zy zyn in de tyd
van Madjira 's oorlog aan onze zyde ge-
bleven, en voegden zig by die van Oe-
lat , tot dat de wedcrfpannigen na Ceram
vlugtten, na welke tyd zy van die van
Oelat weer afgelcheidcn, cnhiergelegc
zyn.

Het is het vermogenfte dorp aan dezen
kant , en wel eens zoo Itcrk , als een van
de andre , die by 't zelve leggen. Ook
plagten alle deze dorpen

,
(gclyk ook

Iha, en Ihamahoe,) Oelilima'ste zyn;
dog deze gelyk ook de vorige dorpen,
zyn nu Chriftenen. In dit dorp is in 't

ja;u- i(5f f de voorname Veiling het Huis
te Velfen,op een zeer Itecnachtigegront

gelegt. Een weinig Zuidelyker aan 't

eerlte riviertje , lag het dorpje Hatala,
(dat is halfwegen) en nog wat Zuidely-
ker het groot dorp Mahoe (zoo na de
Javaanen, die daar gewoont hebben, al-

zo Mahoe in 't Amboinees Java bete-

kent, gcnaamt) en een klcenmykje Zui-
delyker, aan hetCaymans-gat, had men
het dorp Wattclctte, en op de Noord-
zyde van het middel Ite land was Pia,en
wat meer na 'tWefien Üehoe,ofKocloer.
Dog alle deze dorpen, zyn al ten tyde
der Portugeefcn , na Jen berg Oekoe
Kaloe, die boven vlak, en van alle ber-

gen daar ontrent afgczondert is, uit ei-

gen beweging verhuilt, en daar geble-
ven, tot dat zy ten tyde van de Heer de
F'luming na Ceram gevlugt zyn, alwaar
zig die van Iha en Mahoe, een mylbc-
oolten het dorp Latoe, recht tegen haar
oud land \an Coeloer en Pia, welkers
volk nu op Ceram nog anderhalve myl
Weitelyker legt , nedergezet hebben

,

gelyk zy 'er nog zyn. In dit door hun
verlaten land , woonen die van Toeha-
ha, Papero, Itawacka, en Nollot, nu al

te zamen Chriltenen, daar 'er voorheen
niet dan Mooren plagten te leggen.

Een quart myl van Nollot na 't Zui-
den toe heeft men het dorp Ihamahoe,
bcltaandc mede uit Chriltenen, leggen-
de aan het llrand Patah Hitoe, onder
een Pati , die i lóo zielen

, 380 weerbare
mannen , en 1 7f Dati's , ouder zig heeft.

De

NoUot.

AUe
welke
dorpen
nu Chri-

Ilenen

zyn.

De Ve-
iling, 't

H uis te

Vellen.

Oude
dorpen
hier wel

Iluma-
lioe.
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ningen

van Iha

uit een

kleene

Cocos-
boum.

Hare
Soa 's.

Ved
Goud-
ihiids

bier.

Afkomft De oude koningen van Iha geven voor
derko- ^it een Calapa Radja, zynde een kleene

en lage zooit van Calappus-of" Cocos-
boomen, gefproten te zyn.

Die van Iha pbgten van oudsin zeven

Soa's verdeelt te zyn , dog dat is zedcrt lan-

gen tyd zeer verandert , en zyn "y'er

nu pas vier fterk. Dat de Ihancien van
oudsher Goudfmeden zyn, is, uit 't geen
\vy onder Cerain van hun zeiden , al

eenigzins bekent; dog hier voegen wy
'er by , dat zy het faudeeren van ecnige

Choromandelfche luiden, daar aangeko-

men,geleert hebben.Hct Soa van deuPati,

die zyn dogtcr aan een van deze Choro-
mandelfche Goudfmeden ten huwelyk
gaf,munt daar in alleen^cn wel zodanig uit,

dat 7y dit goutfmeden onder hen, gelyk als

in erfenis in dier voege houd'-'n , dat zy dat

zelfaan geen andre Campon,ofgehugt van

hun dorp,leeren willen .Zy hebben weinig,
en zulken klcenen gereetfchap , dat zy al

hunne werktuigen in een kleene zak met
zig voeren i maar zy zyn zeerbedriege-
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Dog ma-

;

ken
Hecht

werk.

lyk , en maken flecht werk geen

Korte

weg van

Ihama- •

hoe na

veel ontrent de goudeflangen, hunvoor-
naamfte werk, bevonden wort, alzo die

van binnen zilver, en van buiten maar
met wat dun gout als overblazen zyn,
't geen veelen in het toetfen mifleyd.

Van Ihamahoe loopt dwars over van

't Noorden na 't Zuiden, een weg na

Siriforri , of Sirifori , gemeenelyk de

Smforri. korte weg genaamt , die ontrent een uur

of vyf quart myls lang is , zonder dat

men daar iet anders, dan een Kaymans-
Kaymar.s kreek , ontmoet , daar 'er ook veel in zyn.
hier on- De Poft- houders, die dezen, koiten weg
irent.en 1 i t j 1

°
gevallen ^^'^' ^^^' by nacht en ontyde plagtenover

daarvan, te loopen, en over die guyl maar henen
fprongcn , hebben die nu en dan wel by
nacht ontmoet. Zeker zoldaat , daar

by donkeren nacht over zullende fprin-

gcn , viel wat voor over , in welk
vallen zyn eene hant zodanig op de kop
van een grooten Kayman quam , dat hy
met een van zyn vingeren vry dieji in

zyn een oog ftiet> de Kayman, die daar

van ontzettede, fprong met zulken ge-

weld op , dat de zoldaat aan de andre

zyde weer agter over geraakte, zonder

dat hy verder ecnig ongemak van dien

Kayman leed, alzo die ten eerfte weg-
vlugtte } dog de zoldaat bleef daar ook
niet lang , vermits het 'er niet te zeker

was j maar nadcrhant is hier over een

brug gelegr.

De koning van Toehaha , KorneUs

Pietcrfze» genaamt^ heeft my verhaalt,

dat hy met zyn vrouw cndogter,inzyn
Prahoe zittende , 't ongeluk had , om
niet verre van daar in een van die kreken,

door een grooten Kayman aangedaan te

worden, die 't vaartuigje, met zyn poo-

ien, eerll befprong , en daar na 't onder-

He boven haalde , zoo dat die koning
met zyn vrouw en dogter in 't water
raakten. Tcrwyl nu ieder van hen ge-
noeg met zig zelven te doen had , en
die koning bezig was, om zyo vaartuig

weer om te kceren, en zyn vrouw te

helpen, ging de Kayman met zyn doch-
ter na zee toe, zonder dat hy of ienianE

dezelve redden kon, ofze oit weer gCT
zien heeft.

AVanneer men van 't ftrand van Iha- Rivieren,

mahoe Weft aan gaat , ontmoet men
geen dorpen meer, maar alleen die rie-

vier, in welke de voornoemde koning
zyn dochter zoo ongelukkig verloor,

waar na nog een kleen riviertje volgt.

Van Ihamahoe, na die rivieren toe, is

een groote inbogt, en pas voorby dezel-
ve puik het land, dat van daar by na in

't vierkaiit wocil en onbewoont is, heel

veel uit, ontrent welke uitpuiling men
weer een rivier heeft. Van daar tot aan
den flompen Wcit-hoek , en van dezel-

ve dan weder Zuid-Ooft aan, wel een
myl verre, en tot Porto, ontmoet men
mede geen dorpen, dan alleen dat het

land van dien Weft-hoek tot Porto toe

met een vlakke langwerpigebogtindi-ait>

voor welke bogt men eenig gebergte
heeft. Deze woefte ftreck lands langs

ftrand, van Ihamahoe af, tot Porto toe,
beflaat wel drie mylen ; lopende langs jr^ ^^^
dat ftrand een breed rif , dat met een lifhier

fmaller zoom rondom dat ganlch eiland ontrent,

loopt, gelyk men dat ook zoo ontrent .^'^(?^^°P

deeilandenNoef]a-Laoet,enOma, heeft. Kaftcel

Op dit rif ftiet in myn tyd 1707. het Batavia

fchip 't kafteel Batavia, dat door dit ka- \1°T-

naalliep.
"'"•

Tegen over den Weft-hoek van dit

eiland ziet men ook der Ooft-hoek van
Oma, ter plaatfe waar ontrent zich het

dorp Holalioe vertoont, alwaar veel iVIan-

gi Mangi zyn. Deze zandige ftreek ,

die wit zant geeft , noemt men Oeme
Poetch , alwaar men veel vifch vangt.

Na dat men nu die vlakke bocht langs 't Dor?'
dat gebergte geheel v^ooiby geraakt is, Porto,

komt men by het dorp Porto , 't welk aan
J;'.'

y^~

een kleen diepe bogt legt , in 't diepfte van Q^ff^^

welke men een kleen riviertje heeft. Ecr-
tyds lag dit dorp op den kleenen heuvel

Opal , dog nu legt het aan ftrand , by de
Vefting,die'er in *t jaar iJff . gelegt is.

Het ftaat onder een koning , die over

f 10 zielen, 116 weerbare mannen, en

f 8 Dati's, 't gezag had.

een Sergeant
,

Hier legt ook
en zo zoldaten , in de

Vefting J^elft genaamt, is vanzcsftukken
gefchut voorzien, alle welke onder den
Koopman van Honimoa ftaan.

/Mlernaaft Porto legt het dorp Haria, H.iria.

dicht by den anderen, hoewel 't in ou-

de tyden op 't land, by Boy plag te leg-

gen , dat zig byna als een eilandje ver-

toont.
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toont. Haria ftaat onder ccn ürangka-

ja, die onder zig 1008 zielen, 300 weer-

bare mannen, en 96 Dati 's, heeft. Bei-

de deze dorpen hebben geen anderdrink-

water, dan 't geen zy uit die rivier, die

een qnart myl van de Velling legt, ha-

len: want fchoon 'er by laag water nog

wel een plaats is, daar ecnig zoet wa-

ter vak, zo hebben zy daar niet veel nut

van , om dat het by hoog water brak is.

Van Haria langs dat bogtje omgaan-

de, of de Well-hock deszelfs omlchep-

pcnde , komt men , na een weg van drie

quart myls na de Zuid-hoek van 't eiland

afgelegt te hebben , op het dorp Boy

,

dat op 't voornoemt fchynbaar eilandje

('t geen ontrent driequart myls lang, en

een halve myl breed is) wel eer op een

fteilen berg lag, en nu aan llrand zig ver-

toont. By dezen hoek gaat ook een

fterke Itroom , dat veel moeite aan den

inlander geeft, om 'er voorby te gera-

ken. Het ilaat onder een Pati, die over

f06 zielen , i f ? weerbare maanen , en

74 Dati'ï, gezag heeft.

Van Boy tot Ti jouw, heeft men ruim

drie quart myls ter zee , dog te land wat

minder tyd van noden, om 'er te komenj

men paflcert daar niets , dan oud Pape-

roe, dog anders, 't geen vry gemakke-

lykervalt, is men gewoon zig over een

korten landweg van een kleene halve myl
van Porto , of Haria na Tijouw in een

draag-ftoel te laten dragen. Het legt

aan een bogtje, niet verre vanftrand,

daar een rif voor legt. Het rtaat ook
|

g/je/js

onder ccn Pati , die onder zig 480
zielen, 147 weerbare mannen, en j-p

Dati's, heeft.

't dor•P
Sorilori, dat wat (J)ollelyker na de kantTe'te-

van üuw legt, en aan de andere kantningdaar

de Chriftcnen, in 't verfchiet leggen, ^^"'

gelyk ons de plaat No. XXII. A. ver-

toont. De Veiling is rykelyk van gc-

fchut,en van een bczettin^van j.o man-„ ,

,, , j ,, ° '
. En platte

nen,ltaande onder een Seigcant, voorzien . gj^ni.

Wat ruimte men in dezelve heeft, kon-
nen wy aan de platte gront No. XXlf.
B. zien.

Hier ontrent, daar het land op zyn
fmallfe, en maar ccn myl breed is, heeft

men het ftrand Honimoa, waarna dit

ganfch eiland den naam draagt.

Hier lag eertyds niet verre van ftrand 't Strand

het dorp Siriforri, vertooncnde zig toen Honi

op een klip. Men wil, dat deze Lieden 'j"°^' "*

•\T ^ r /-v • j dorpSl-
van Nova Gumea, ot van Onin , dcs-nforn.

zelfs voorftc deel , leggende ontrent 16
mylen ten Noord-Oollen van Ceram

,

hier gekomen zyn. Zy Itaan nu onder
ecncn Pati, en zyn Iterk 2340 zielen,

030 weerbare mannen, en iiy Dati's.

Hier was eerlt maar een plankenhuis, Vedin-

en een Pagger,doch na dat ons volk be- gen hier

vorens op üelat eenige tyd onder Kapi-
g^'^^'^^^^'

tein //^e/?«7«rt« gelegen had , na wien Ka-
pitein Pieter Chrijiiaanfzom volgde,
quam 'er eindelyk onder de Heer Jan
van Gorciim een kleene Vefting , toen ook
Baguala en Oma een Vefting kregen,
dog in't jaar i(Sj'4 bouwde Heer AtFla- .

ming hier de Veiling Hollandia, die niet De Ve-

groot was, en die 'er tot de Heer Scha-
^ofian-

tyd geftaan heeft ; maar zy dia wel

kreeg i6(5p , behulven de gracht, die eer hier.

zy reets had , wat hoger muuren. Het
was maar lapwerk , en daarom is zy 1 69

1

of 1Ó92, afgebroken , en nu een beter

werk, dat vry rterker ,fiajeren van meer
gemak is , op Saparoewa gemaakt , waar

Zeer dicht by Tijouw legt het dorp

Paparoewa. Het lag wel eer tuflchen

Tijouw en Siriforri. Naderhant in de _

Heer Vlamïngs tyd wierd het by Pape- na toe het Comptoir met al den omme-
flag, gclyk ook het mecfte volk van dit

dorp , verplaatft is.

Niet ver van hier Ooft ten Zuiden
aan, na de hoek van Tetoewaroe, heeft

men het dorp Oelat, dat eertyds mede
op 't gebergte lag , dog nu legt het

roe gelegt , dog zedcrt 1 670 hebben

zy zich een weinig Ooltclyker dan Ti-
jouw aan ftrand gcplaat ft, daar zy nog
leggen. Zy hadden eertyds een koning,
naderhant een Cavalhero , Nillavvatta ge-

naamt , dog nu is 't een Pati , die over

Oebt.

hen gebied. Zy zyn 1 82 zielen fterk,
!
een halve myl van Saparoewa, aan een

onder welke 4f weerbare mannen , en
zi Dati's, zyn.

Deze plaats is in aanzien merkelyk
toegenomen, zedcrt het Opperhooft,
dat een Koopman is , by het bouwen
van de Velling Duurllede , van Snu-

fori, daar wel eer ook de Vefting Hol-
ho'ótt.cnlandia plag te zyn, hier is verplaatft.

De Heer Scbagben lietze , op ordre van

haar Edelheden , hier ontrent den jare

i6pi. op een rots bouwen, van waar
zig de zelve, gelyk ook het dorp Sa-

paroewa , zeer vermakclyk van buiten

vertoont. Men ziet daar ook het dorp

ielf al vry wyd uitgebrcit

nieuwe
Veiling

Duurlle-

de.

rotzig ftrand , een weinig na 't han-

gen van een gebergte. Het ftaat on-

der een koning , die van al de Ulias-

ferfc Orangkaja's de cerllc en aanzien-

lyfte is, hebbende nog een Pati onder

zig, die Hoofd van een der Soa 's van

dit dorp is. Men heeft in dit Oelat

IJ 14 zielen, 307 weerbare mannen,
en 102 Dati's. Zy plagten met die van

Ouw en Itawacka te fcheppen , dog
Ouw fchep't nu niet meer met hun. Ff^^

Dit was ook de cerllc plaatsopHoni-tint*"
'

moa, daar onzebezetting lag , en daar ook en ccrfte

de eerfte Predikant op dit cilant llont , om ^''-'t''-

alwaar aan dat men doe op 't zelve geen Vefting had. ^^['^^'^^

Een
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Een weinig V'erdcr, na den hoek van

Tecoewaioe, ziet men het dorp Ouw.
Het plagt wel eer op een heuvel , niet

verre van Sirifori , of des zelfs ftrand,

te leggen. Waar ontrent het nu nog
legt. Het is een dorp van veel magt

,

licrk zynde , I4z8 zielen , hebbende

384 wecrbaare mannen , en 89 Dati's.

Dit dorp is ganfch Amboina door ver-

maart , wegens de menigte van goede

potten , en teylcn, die daar gebakken,
en rcdelyk wel verglaaft worden , hoe-

danige men nergens anders heeft , waar-

om men die na alle de andere eilanden

vervoert. Ook hebben zy hier beter

aarde daar toe, dan andren, en daar be

En Noo-
tenboo-

mcn hier.

. Al de

Man-
fchap

%'an 't

eiland

Honi-
moa, by
een.

't Eilan-

deken
Moela-
na.

Onnno-
fclheid

Van die

ingcie-

tencn.

Sdioone
Beurs-

kiabbcn.

Veel

Chppus-
Olie , en

neven de konlt , om de ItofFe , waar
mede zy vcrglafen, beter te doen hou-

den. Óok heeft men in dit dorp 1 of
3

fchoonc Nootenboomen. Tufichen

Tetoewaroe, en Ouw , legt nog een

hoek , de hoek vaji Ouw genaamt,
langs welke van Saparoewa at , tot de

hoek van Tetoewaroe toe , een vlakke

inbogt van een groote myl is.

Alle de zielen van het eiland Honi-
moa , maken nyt U4f3 menfchen,

3300 weerbare mannen, en iip8 Dati's

't geen voor een eiland dat zo kleen is

in zyn omtrek, en nog meeft woeft, en

onbewoont, al vry veel is.

Buiten dit Eiland heeft men voor het

land van Boy na het Suid-Weften , en

bezuiden 't eiland Oma , ontrent een

halve myl (andre ftellen vry meer) van 't

land van Boy , en wat minder van Oma,
het kleen eilandeken Moelana leggen,

zynde drie quart myl breed, rond van ge-

daante, en met een rifje omfet. Daar
woont geen volk op , alzo 'er geen

drinkwater, en het wat moejelyk, om
'eraan te komen is. Egter plagt men 'er

in oude tyden een dorpje , en een O-
rangkaja, op te hebben. In oude ty-

den, lang voorde Portugeefcn, hadden

de Ternaraanen het belegert , doch
,

met hun beleg niet veel winnende

,

een touw aan eenige rots - lleenen

gebonden , en hen gedreigt met dit

hun ganfch eiland weg te fcheppen,

waar op die van Moelana , bevreeft

geworden , zich aanitonds opgaven,
verlatende Zedcrt dat kleen eiland, uyt

vreefe dat nog eens deze of gcene vy-

ant hen by nagt of ontyde die pots, van

met dit eilandje weg te roejen , Ipeclen

mogt , gelvk zy ook zedert op Haria

gewoont hebben, houdende daar eene-

lyk hunne thuynen, ontrent welke men
zeer fchoone beurskrabben heeft , die

by uytllek Moelanafe beurskrabben ge-

uaamt worden.

Op het eiland Honimoa , valt zeer

veel Clappus-olie , alzo 'er veel van die

boomen zvn , van welke Olie (gelyk

II. Deel.
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ook van Lont) Amboina mecft zodanig
voorzien werd , dat het weinig meer van
nooden heeft.

Dit is nu ook een heerlyk Nagel-
Comptoir , hoewel ze daar pas na de
komlt der Hollanders eerft gekomen
zyn. En het is een van de befte buiten-
Comptoircn van Amboina

,
gevende

aan 't Opperhooft , die als Koopman
hier legt, en die , zo hy de oudlte in
dicnftis, voor die van Hitoe gaat , een
groote winil jaarlyks , zo van het over-
wigt der Nagelen , als ook van 't ver-

koopen van Rys, Linnen, Sout, Arak,
Vilch, (alzo hy alleen daar de vrye Vis-
fery voor die Veiling heeft) en andere
dingen , vooral van 't geld tegen fwarcn
intereft op 't Nagclgewas (hoewel dat
verboden is) te geven , zo dat zulk een
man in korte jaarcn zyne fchaapjes
op drooge heeft. Ik heb een Opper-
hooft van vier maanden hier gekent,
dien voor zyn winft van die tyd, inmy-
ne tegenwoordigheid loooo Ryksdaal-
ders geboden wierd j dog hy zeide , die
daar voor niet te willen geven. En de
Heer , die dit bood , leeft nog. Van
wegen de E. Maatfchappy heeft hy als

Koopman alle maand 60 gulden (en by
zyn tweede verband meer) agt Ryks-
daalders koftgeld , zeven kannen wyn,
zeven pond kaarfen , en een zekere taks

lamp-olie i en woont inde Vcfting,daar
in hy een fchoonc Wooning heeirt.

Onder dit Hooft legt ook (hoewel
niet ahyd) een Predikant, die hem daar^

dog niet aan 'c Cafteel , en ook niet als

de Landvoogt op Honimoa komt , den
rang geven moet. Anders plagt hier,

gelyk ook op NocflaLaoet toen de Me-
nage nog zo fterk , als nu , by de E.
Maatfchappy niet gezogt wierd , een
Krank-belbeker te leggen, maar dat kan
men mi niet langer drangen. En die

laft is te fwaar.

Ten dienil van dit Opperhooft geefc
de E. Maatfchappy ook een fraay getal

van Koebeellen, waarvan hy overvloet
van boter en melk heeft j verkoopende
(zo hy karig is : want anders moet hy
die voor niet geven) de gekaamde melk
aan de Soldaaten. Het Land, daar zeer

vermakelyk zynde, lokt hem menigmaal
uyt , om dan eens na Ccram , waar van
ook een groot deel onder Honimoa ftaat,

dan eens na Hatoewana , dan eens na
Noefla-Laoet , om een playficrtje te

gaan. Ook geeft hem de E. Maatfchap-

py een fchoone Orembaey , waar op
een Hollandfch Bofchfchieter met 40
Inlanders va.art , welke zy al mede be-

taalt, te weten, de inlanders , zo lang

zy op een tocht zyn, dog de de bofch-
fchieter is in vaften dienft> behalven de-

ze legt hier ook een Wondheelcr , die

M Of

Lont
j

opHcH
mmoa.

Ook veel

Nagelen.

Een vari

de bede
buiten-

comp-
toiicn,
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hoofd.
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voordee-

len.
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Opper-
hoofd.
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RYVINGE VA N
woon jaarlyks tot hetbcfchryvenderzic-

^[J
q'

len , den (Jorporaal van Hatocwana, perhooid

met een üiembaay af te zenden. Deenzyn
voorname reden van de plaatfing van dit ^^"'^

Oppcrhooft,en zyn mcclte werk alhier.

en hier

voor Dokter fpcelt ,
gclyk alle Chirur-

gyn's in Indien doen, alzo een Dokter,

of Advocaat (want die heeft men "er nu

mede niet) de E. Maati'chappy , te veel

zoude koften. Dat 'er egter pla^ccn te

weien , zullen wy onder Batavia zien.

Als hy uitgaat, volgen hem twee oppas-

fers met geweer (/.yndc de zelve eer,

die men een Raad van Indien op Bata-

via aandoet) en als zyn Vrouw uytgaat,
|

zullen elders aan ecncn Pitavin zien, wat

is, om de Nai^elen

te wegen,
overltaan van

1'chicf

.^ vanlden Inlander in

en te bctaalen , dat wel ten

ccni"c

, om te beletten
,

der niet vcrongelvkt werde

bedienden ge-

dit de inlan-

maar wy

volgt haar een Soldaat met zyn geweer.

Hy heeft ook (even als de Lundvoogt
aan 't Kaftecl)

niemant mag
,

jagen. Dus ziet men , dat zulk een

Oppcrhoott , die hier als Oppervorll

des Lands van allen aangemerkt , en meer
|

als de Landvoogt, hoewel hy daar on-

J

der ftaat , gevreell word ,
(om dat dit

|

Comptoir wat veiTC van 't Hooft-ka-

itccl legt,) als een kleen Prihsje leeft,

konnende meer geld , als de Lantvoogt
zelf, in een jaar opleggen , hoewel hy
gcmcenelyk, (zo men gift) wil hy 'er

geruft blyven, en niet gezogt worden,
hcimelyk bloeden, ofmet den Landvoogt
t'zamen doen moet , zynde het zeker,

dat hy '«• zonder kleerfcheuren niet af-

komt, wil hy aan 't Hof op Amboina
in gunft blyven } want fchoon Honi-
moa wat verder , dan Hila , van 't Ca-
Iteel legt , de Landvoogt , die overal

zyn Spions heeft , weet wat 'er omgaat,

en kan hem daar zo wel, als dien van Hi-

lirten daar toe zodanig een Opperhoofc
op zi* zelven , behalven nog veel van

oe«

't recht van de Jacht , en een andrcn aart , het zy alleen , het zy

buiten zyn verlof, gaan met deze twee gecommitteerden te za-

men, als zy malkanderen verftaan

bruiken kan.

Daar beneven legt hy hier , om een

groot deel van de Kleeden, Sout, Ryft,

enz. van de E, Maati'chappy , aan den

inlander te verpafTen. Hy heeft een

Thuyn , en Thuynier , buiten eenige

koften j en hy fprcekc by na groote nog
kleene , zonder ecrft een fmal gefchenk

toe, vinden.

Swavel

,

wel eer

hier val-

lende.

En Batoe

Poan.

De Gebergten alhier plagten wel eer

zo men zegt , op een vlakke plaats,

Camcy genaamt , Swavel uyt te leveren,

die men nu egter niet meer vind. Ook
valt hier Batoe Poan in 't Ooftelyk deel

van dit Eiland, zynde een graauwefteen,

die zagt is , en die de inlandfche i'wan-

gere V rouwen zeer geerne eeten , na

dat zy die ecrft eenigcii tyd in den rook hoewel de

gehangen hebben, alzo zy zich vaft in-

beelden , dat zy dan blanke kinderen

baaren zullen , dat hen de mecftc tyd

geweldig oiufchiet.

Men Avil, dat de befte op Itawakka,
en Oelat, valt, en op Ouw mede, dog
daar vertoont hy zig rood, met wit ge-

mengt , welke roodlte itukken zy uit-

zoeken om hunne potten rood te ver-

wen. Tuflchen Tijouw en Porto valt

ook laeuw water , en by 't Dorp Pia,

te onthingcn.

Hier van nu moet hy wel boek hou- Waar'n

deuj dog daar toe geeft hem de E.Maat-hydcor

fchappy een Aftiltcnt , om alles voor ^^^^^^"*^

hem te fchryven , zo dat hy 't werk , (|'j.,i>^>uiu

('t geen ons hier na breeder by inftruftie word.

blyken zalj maar na te zien , een briefje

aan de Landvoogt zelf te tchryven , en

verder maar op zyn muiltjes te gxan

heeft.

I

Ook legt dit Opperhooft hier om
i een wakent oog op alles te houden , zo

I

in opzigt van den inlander, en zyne ge-

heime aanflagen, als in opzigt van den

iluik- handel met inlanders , of Euro-

peers , die daar mogten komen ^ hoewel

hy daar toe meeft de oogen van andere

gebruykt j voor al , zo hem het uitgaan

in de hitte, die men in deze Geweften,-

op den dag al wat fterk heeft, verveelt

,

winden het zeer veel mati-

gen.

Eindclyk zo is dit Opperhooft ook
(de oudfte in dicnft zvndc) het naafte

lid naden Capitcin, en aldus de vierde

in rang ,

Lauw
WAter, of daar het wel eer was , witte aarde,
by Porto. Oence Pia genaamt , die zeer vet , en

voor de Goudfmids dicnilig tot vormen
en kroefen

, gelyk ook voor Sagoe-vor-
,inen, is.

^g„ Gclyk nu een groot deel van Ceram,
groot immers van Iha, cn^Coeloer, tot We-
Deelvan rinama toe , zoo niet verder , mede on-
Ccram, der dk (Jppeihoofc Ihat , zo is hy ge-

in den Politiken r.iad ,- en in

meer andre vergaderingen aan 't Kaftecl,

daar hy als een lid zit ; dog in de ver-

gadering der Koningen en Vorften, of

Graven van Honimoa is hy de eerfte,

alzo hy daar den Landvoogt verbeclt.

Welke inlandfche Vcrgaderingc , op
Saparoewa gehouden wordende, beltaat

- -^ als

Opper-
in 1 3 Perfooncn , in rang gezeten ,

hier volgt. Namentlyk na

hooft, als Voorzitter, zit:

Radja van Oelar.

Radja Papcroe.

Radja Tocaha.

Pati Siiifori.

t

2.

3

4
Pati
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ter by hoog water

over henen loopt

Vooral ontdekt men dit ontrent den

Oollhoek niet verre van het dorp Oma.
Dit dorp legt gelyk wy hier voor zei-

den j van de Zuid-VVell-hoek van Sa-

met , niet wel een halve myl , en van

daar tot Harocko toe wat verder als een

halve mvl , van waar men te water den

hoek, (dog niet zonder gevaar , als het

wacyt) omkomen kan. Vele laten zig

öok wel over den berg , die boven op

vlak , en vol Coefcoes
,
(zyndc lang

fny-gras) is , met een draag ttoel langs

een zeer vermakelyke weg, ontrent een

uur lang dragen > dog noit zal ik verge-

ten, in wat gevaar ik my daar op zekere

tyd bevond , van , zo ik my niet zeer haa-

ftig gered h.id , en de wint niet gekeert

was, te zullen verbranden.

Het wayde, terwyl ik gedragen wierd

,

een heldre wind , en ik had in myn
draagitoel , die rondom bekleed was,

(om tegen de zon gedekt te wezen) niet

de minlte gedagten van qiiaad > maar ik

was geen quartieruurs voor de wind ge-

dragen, of wy geraakten alle in het uy-

terlte gevaar , alzo dat groot velt agtcr

ons, door de fterke wind in een oogen-

blik tyds alomme inbrand ftond, 't geen

al voortgaande ^ zo ' "
'

toenam , dat
"

van myn ouderling en verder volk , die

wel veertig man Iterk waren , naulyks

tyd had, om uyt myn Itoel te geraken

N

(chielyk agter ons

op 't waarfchouwen

Vlam , en Hom , of rook van de

fteeg hemelhoog , en deed ons

rug keken,

Wy zou-

loopen niet

, i^yj ons de Heere
geholpen had j ten

De
vlam
zidderen , als wy maar te

20 dat lopen hier bell was.

den het egter met hard

ontkon>en hebben
niet wondcrbaarlyl'

zo

Ander

deele door het draajcn van den wind , en

ten dcele door dat 'er tuflchen beiden

,

een kaale plek was , daar de vlam zoo
fchielyk met vatten kon. Wy dankten,

na dat wy zo gelukkig ontkomen wa-
ren , Godt voor zyne groote genade j

maar ik fchrikte nog zeer , wanneer de

Mecfter van Oma my verhaalde , dat hy
op die zelve plaats nog eens in 't eygen
gevaar, dog veel groterdan nu, geweell

was, alzo iy het toen niet hadden kon-
nen ontloopen, en genoodzaolct waren,

om van de fwaren look niet te verflik-

Jcen, met hunne aangezigten tegen de
gront te gaan leggen , latende branden
dat branden wilde. Hoewel toen 't dor-

re gras niet zo hoog, en den brand dier-

halv^en hen 20 nadeelig niet, als de rook,

was j maar zy waren egter niet weinig van

de vlam aan hunne kleederen , en in 't aan-

gezicht, geccekent, bchalven dat al hun
hair weg was. In zulk een gevaar ben

Jykleval.^''
nog eens, op een ander gebergte van

wy veel eer

m het zelve

het eiland Oma, tuflchen Rochoemoni,
en Samet

,
gewceft j dog toen woey het

zo ftcrk niet , ook waren
gered -, hoewel wy anders

ongemak waren , alzo de wint fchielyk

toenemen kan.

Van C )ma gaat men Ooft aan na het WalToc

dorp Wairoeoe, of VVaflbc, 't geen^"^[^"^-

een groote halve myl van 't warm wa-
ter, een groote myl van 't dorp Oma,
en pas een agtlle van een myl van Abo-
ro legt. Pas na dat men van 't warm
water afgaat, heeft men wel een klcene

bogt, in welke, gelyk ook in de vori-

ge , zig hier en daar katskoppen op een

fmal rific, en ook op het Itrand Top-
pea^ dat men eerit vooiby moet, op-

doen. Wat verder op , byna midden
in 't land , had men gebergte van 't oud
Krioe, of Karihoe, wiens inwoonders

na de Noord-zyde by de Heer Huflaarts

tyd al verhuift zyn. Men heeft daar wel

een fraje rivier, die hen daar had kon-
nen houden j dog hun vyanden verdre-

ven hen, door menigvuldige quellagien,

't geen hen te eerder bewoog, om den

goeden raat van dezen Landvoogt te vol-

gen , en zig by de Velling Hoorn ne-

der te zetten.

Die van Karihoe, welke Chriftenen^

gelyk ook die van Oma, zyn, bevinden

zig onder dat Mooren-neft , 't geen men
daar ontrent heeft, niet al te wel, heb-

bende met die van Hatoehaha gedurig

gefchil over de grenspalen , hoewel 'c

verfchil van den Godsdienlt de rechte

gront daar van is. Zy zyn onder 't ge-

zag van een Pati , en konnen zSj zie-

len, 91 weerbare mannen, en 44 Dati's,

uitleveren.

Een weinig voorby de rivier van oud
Karihoe lag wel eer oud
wat Oollelyker, dog vlak in 't Zuiden
van 't eiland Oma, het rechte Waflbe,
zoo als 't zich tegenwoordig opccnftei-

le klip als een kleen dorpje vertoont,

legf^cnde aan een riffig ftrand, onderde
lommer van fraeje Calappus - bomen.
Het rtaat onder een Pati ,en is fterk 18

1

zielen
, f i weerbare mannen , en t^

Dati's, makende met die van Oma en
Samet ecne Coracora uit.

Van Wafloe Ooft-aangaat mennahet^jj^j^Q.

dorp Aboro, dat een quart myl verder

legt , in een klippig diep bogtje , en
daar het wel eer in 't gebergte op den
heuvel Ama Ila plagt te leggen , zoo
legt het nu ontrent een boogfcheut van
ftrand. Het ftaat onder een Pati , de

tweede van de Chriften Orang-kuja's in

rang, voerende het bevel over 384 zie-

len, 8 f weerbare mannen, en 04 Da- Vanouds

ti's. In oude tyden waren deszelfsdric'^n^'^or-

Soa's drie byzondre dorpen Ama Ila,mSc'^nI

Amaica, en Amacoeli genaamt. de. '

En

Ou»
Waflbe , en Waflbcj
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liivieren

bier,

Holalioe.

Rjvicrcn,

Een Weinig Ooftelykcr komt men by

de rivier Waytahoc, en ontrent een half

myl van Aboro,Ooft-aan, heeft men het

ftrand Nayla, dat eenparig tot aan den

Ooll-hoek van 't eiland voortloopt,

zonder dat men iet anders , dan nog een

rivier, een half myl van de rivier Way-
tahoe Ooil-aan leggende, ontmoet.

Pas voorby den Ooll-hoek heeft men
de rivier Wayhokaj na welke deze hoek

genaamt is, en een quart myl bewelten

den Ooft-hoek ziet men het dorp Ho-
lalioe, dat eertyds diep in 't Üollelyk

gebergte lag , dog nu is het aan een

Ichoon wit ftrand geplaatft, vlak in 't

gezigte van 't eiland Honimoa (dat 'er

Ooftelyk van af legt) zich opdoende

>

de inwoonders behoorden wel eer onder

de Mooren van Hatocaha, dog zyn nu
Chriftenen, en ftaan onder een Orang-

kaja , fterk }oi zielen , 88 weerbare

mannen, en 47 Dati's, fcheppende mede
onder Aborö.

Van Holalioe al Welt aan, gaat men
een groote halve myl verder langs een

vlak ftrand over een rivier, en een quart

myl verder over de groote rivier \Vay

Lapia, die uit zeker,gebergte diep land-

waart in ontfpringt , en zig hier in zee

ontlaftj alwaar men het begin van een

groote vlakke bogt heeft, die pas be-

ooften de rivier Way Lapia begint, en

zig ontrent een halve myl verre ^ tot een

hoek in 't Noord-Noord-Weiten gele-

gen, daar men weder een rivier by heeft,

uitftrekt. In deze bogt, even voorby

Way Lapia , heeft men een kleene rivier

,

en niet verre beweften de zelve heeft

men nu het [dorp Karihoe, bevorens by

ons befchreven , alwaar men ook zedert

't jaar i6ff. de ftcene Vefting Hoorn
gehad heek , die mee een Sergeant en

zo zoldaten bezet is, om de Mooren te

beteugelen , die het gefpanfchap van Ha-
toeaha,bcibande in die van Pelau, Kay-
lolo , Kabauw , en Roehemoni uitma-

ken , welke laatfte zeggen , dat haar

ftrand OeriafTi 't rechte ftrand , en haar

land het recht land van Hatoeaha is.

Alle, die van dit gefpanlchap waren,
plagten in oude tydcnzecr verftrooir,by

huisgezinnen van 10 of20 , in 't gebergte

te woonen ^ fcharende in de tyden der

Portugeefen wel nader by een> dogein-

delyk verzamelden zy wat fterkcr by
malkandercn , maakten met die van Re-
hoemoni een dorpken uit ^ en namen
hunnen toevlugt tot den iterken en on-

Dcnbero "winbaren berg Alacca , die anderhalf

Alacca, myl agtcr Rehoemoni legt. Zy wierden

daar door de Portugeefen eerft belegert,

en eindelyk overwonnen, na 't verdry-

ven van welke zy wel onder onze magt
geraakt zyn, dog hebben niet nagelaten

ons van tyd tot tyd veel moeite aan te

93

Karilioe.

De Ve-

fting

Hoorn

Oude
ftaat van
ditgc-

Ipan-

Ichap.

doen, daar van deHeerOpperlandvoogd J^^^^^r

"u^wD/f/w/; in't jaar 1(5 37. getuige geweeft by de

is
,
gelyk wy op zyn plaats zullen zien , die Heer van

hen wel belegert , dog niet overwonnen ^'^"^ens

heeft. Zy gaven zich naderhant wel
over , dog de Heer van Diemen vond

,
|j.'^

16 j8 goet, hen aan koning Hha-mza \^q^^^o

weg te fchenken, om met de Mooren Hhamza
geen hooftbreken meer te hebben, al-

"^^
'-"''S'^^-

zo 't een quaftig volk is.

De koning van Pelauw , diens dorp Pelauw,

zeer dicht by de Vefting Hoorn legt ,is

de eerfte onder hun, voerende het ge-

bied over 77}* zielen , waar onder 240
weerbare mannen j en 1 1 i Dati's zyn. Hy i^^^^
laat zig ook , trotsheits halven, wel Ko- koninkje;

ning van Hatoeaha noemen ; dat hem
die van Roehoemoni betwiltcn , zeg-

gende, dat zy 't rechte Hatoeaha (ge-

lyk wy bevorens zeiden) en 't ftrand

dat dien naam voert , in eigendom be-

woonen > een gefchil daar geen einde

aan is , alzo zy met haken en oogen
aan een hangen j zy plagten eertyds

een myl landewaart in , agter het ftrand

Oeniafla te leggen, dog zyn hier, on-

trent de Vefting Hoorn , door de Heer
Flaming by malkanderen , daar zy nu
nog leggen.

Van Pelauw Well aangaande , en by Rivieren

die rivier , die op 't einde van deze '^'^«

vlakke bogt ontrent een hoek legt, ge-

komen zynde , heeft men , byna een

quart myl van de wal in 't Noord-
Noord -Weften een rif, dat wel

groote quart myl breed is , en

Noord-Ooft henen uitftrekt.

Dus dan van dien hoek by die ri- Cayido;

vier byna een half myl verder Weft-
aan gaande , ontmoet men een rivier,

dog geen dorpen j maar een half uurt-

je verder , daar 't land wat inbuigt^

en verfcheide kleene hoeken maakt

,

koi-^t men by Caylolo , een dorp , dat

byna vlak in 't Weften van dit eiland

in een kleen bogt je legt.

Het plagt wel eer een half myl ver-

der in 't gebergte te leggen, dog nu legt

het ontrent een quart myl benoorden

Cabauw , en ontrent anderhalf myl vaiï

Haroeko.
Dit is een fchoon dorp, van 't welk Deo-.gr.-

wy elders, met eenig bewys zeggen blytidcn

zullen , dat hier alleen de ovcrblyfzels ^ •'" 't

van de naam Ambon (waar na deze ^^^^^'^^^ ^,

Landvoogdy, en in 't byzonder ook'thieral-
'

eiland genaamt is) te vinden zyn, zon- leen nog

der dat wy 'er ergens iets meer af heb-
^l^^^^~

ben weten op te fchommelen. Dit

dorp is fterk 6jz zielen, onder welke

men 178 weerbare mannen, en 75 D.a-

ti's, Itaande alle onder een ürangkaja,

telt.

Het dorp Cabauw legt een quart Cabauvrj

mvl Zuidelykerj zeer dicht by Roche-

M 5
moni

een

TA"
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Rivieren

daar on-

trent.

moni , dat 'er allernaaft , bezuiden het

'

zelve legt,Cabau aaneen rivier, en Roc-

hoemoni aan een andere rivier, die een

iveinig Weitelyker, en derhalven mid-

den in, tuffchen die twee rivieren legt.

Cabaii lag eertyds wel een halve myl

van Itrand , mede op 't gebergte , op een

fcherpe heuvel -, dog nu legt het ook
aan het llrand Uetiiada

,
pas in een bogt,

die zyn begin vooiby den hoek van Cay-
lolo neemt, en eerlt wat dieper, en daar

na wat vlakker, Zuid-Welt aan loopt;

zynde deze bogt wel een halve myl in

de lengte.

Houte
Logïe
wel eer

hier.

Roehoe-

moni.

Die van Cabauw plagten

wel eer ondercencn Imam of Priclter,te

ftuan. Zy zyn nu 470 zielen, 142. weer-

bare mannen, en 3S Dati's iterk.

Hier plagt in oude tyden een lioutc

Logie aan Itrand te zyn ; dog die is na-

derhant weggenomen.
Het dorp ivoehemoni, dat 'er naaft

,

op het zelve Itrand legt , itaat onder

een Orangkaja, die 't gezag heeft over

600 zielen, 142. weerbare mannen, en

38 Dati's.

Dit gefpanfchap is van ouds een zeer

wederipannig en kitteloorig volk ge-

weelt, dat ons veel moeite, voor al in

de eerlte oorlogen met Kakiali en Lelia-

to, aangedaan heeft. Zy fcheppen met
haar vier dorpen ccne Coracora.

Samct. Van Roehemoeni tot Samct, dat een

kleen halfuurtje Nood-Welt aan legt,

ontmoet men niet dan een Itompen hoek

,

die regt in 't Weftcn legt, p;is bezui-

den de welke men Samet heeft. Dit is

weer een Chrilten-dorp, dat wel eer in

't gebergte na de Zuid-Welt-hoek toe,

bezuiden Haroeko, (gclyk wy bevorens
Zeii-len, pla t te leggen, dog nu vertoont

het zig pas benoorden Haroeko , ontrent

een kleene halve myl van den Zuid-hoek
van Oma, hier aan Itrand in een kleene

bogt , leggende naait Haroeko , dat wat
Zuidelyker by een fchoone rivier legt.

Het is een klecn dorp, hebbende 320
zielen, 73 weerbare mannen, en f6

gebout, waar in gewoonlyk een bezet-

ting van 24 zoldaten ondereen Sergeant,

gclyk die alle weer onder het Oppcr-
hooft van 't eiland Oma ftaan.

Deze Velting,mct hetdorp, ziet men Afteeke-

hier in de plaat, Nq. XXIV. zeer net "="S,^»'^

afgetekcnt.
_ ^n van de

Alhier heeft de E. Maatichappy me- vciUng

de een i'choon Nagcl-Comptoir, alwaar ^'I^ndi**

een Opperhooft legt, die, fchoon maar Eeri

een Onderkoopman, en in rang veel^^^ioö"

minder als een Koopman ; echter in zy- q^^Z.
nen Rechtsban , dat is — "--^ _!i .i ...

Oma , zo veel in alles

van

op het eiland toirhieri

, ^w vv^. 1.. aii^j , als 't Opper-
hooft van Honimoa op Honimoa, is;

Dus geeft hy als Hooft der Veitingook
hier (gelyk alle Opperhoofden)het woort.

Hy heeft ook by de zynen het zelve

aanzien, en in alles een en de zelve voor-

dcelcn zonder onderfcheit , als alleen ^

dat Honimoa nog een Nagel-eiland, te

weten NoeOii Laoet , onder zig heeft , Aanzien,"

en dat daarom zyn voordeelen m dezen ^oordec-

opziete ook zo eroot niet zvn, hoewel ''^"•5"
' o

, , ^ > ! . .werkvai
zy van den zelven aart zvn , en uit eenerlei \ opper-

woeker en fchraapzugtig handelingen hooft,

voortkomen, gelyk in den gront zeer

vele Indifche winftcn van de Op-
perhoofden op de buiten-komptoiren,

hoewel de een zyne zaken nog wel wat
fynder, en edelmoediger, als de ander

weet te befchikken.

Even zo is 't ook met de vermaken
van een Opperhoofd zo hier, als eldersj

gcltelt, dewyl de E. Maatfchappy hem
even , als die van Honimoa , ook eert

fchoone Ofembaei met een bofchichie-

ter, en 40 mannen 'er toe, beitelt.

Hier lag ook in vorige tyden een Pre-
j^jj,„ ^^

dikant, en dan had hier 't Opperhoofd Predi-

al mede de rang van hem, invdegen als kants.

wy van 't Opperhoofd van Honimoa be-

fchreven hebben. Ook geeft hem de E.

Maatfchappy een Wondheler, om op
alle zieken te pafTen. Hy is hier ook
Hootd in de vergadering der Inlandiche

Orangkaja 's van dit eiland; dog hy zit

Dati's, alle wdke onder een koning in geen vergadering aan' 't Kafteel. Zyn
Itaan, die de tweede in rang van de Chri- werk is een en 't zelve, als dat van, 't

Opperhoofd van Honimoa ; dog hy heefc

daar mede een Ailiitent toe. Gaat hy,
of zyn vrouw uit, zy genieten het zel-

ve eer-bewys , als 't Opperhooft van Ho-
en thui-nimoa. Heeft die zyn thuin,

nier, deze mede. Heeft die zyn koc-

iten Orangkaja 's, en de naaltc aan den
Pati van Oma is, daar anders de konin-
gen altyd voor de Graven gaan.

Haroc- ^^'- *^°''P
Haroeko, dat wel eer in 't

jto, gebergte lag, is nu aan 't ftrand Nanoe-
roko genaamt , niet verre van de rivier

Lykrila gelegen. Het ftaat mede onder heeften, melk, en boter, vry; deze ook.
ccn komng, die de derde in rang is, en Moet hy een wakent oog op alles hou-
diens gezag zig uitllrekt over 379 zie-

i den, het is hier mede de polt van dit

Icn, p2 weerbare mannen, en 43 Dati's.
j
Opperhooft j zo dat zy in veel zaken

Zy fcheppen nu met die van Aboro ;
' grootc overeenkomlt hebben; hoewel

dog plagten dat met die van Oma te zy in eenige trappen vxw eer, en ook in

doen.
; de grootheit van winlten , verfchillen.

Het dorp is zeer fraei , en vry wyd Hy heeft ook een fraje woning buiten

uitgeitrekt. Ook is hier in 't jaar i6ff de Iteene Veiting, dog binnen een Pag-
een kloeke Vcfting Zcelandia genaamt, ger van palifladen , en geniet vanComps.

wegea
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tvégen mnandelyks, veertig gulden zol- lyk op alle andvc buitcn-plaatfcn der E.
dy, vyfRyxdrs. en een quart kollgelt, Maatl'chappy , een groot Heer is.

vier kannt^n wyn, en lamp-olie ook een In de voorgaande tyden van oorlog, DeCav-^
zekere taxjik geloof, dat hy ookkeers-' onder Madjira, plagten die van Caybo- bobas

Dorpen ^^" geniet. Ook weet dit C)pperhooft , bo ook hier benoorden de Veiling ge- ^'^"''^^"^

van Ce- wat dorpen op Ceram onder hem liaan, plaatil te zyn > dog die zyn nu al zedert
pj||^^fif'

ram on- te weten die van Roemakay af tot Cay-| lö/p. weder na Ceram, en op Caybobo,
van Ce- wat dorpen op Ceram onder hem Ita

ram on- te weten die van Roemakay af tot C
^

der hem bobo toe, en daar om ftrceks. ' gaan woonen
Het is ook een groot vermaak voor

hem, dat hy nu en dan onder zyn ge-

bied op een Hart , en op Ceram ook wel

op een fchoon wilt Koebeelt,op dejagt

of zelf Kan gaan, of een ander laten gaan.

Het laatlle kan die van Honimoa mede
opCcram doen,dog tot het ecrite geeft fyn

gebied zoo veel gelegenheit niet , als wel
't Eiland Oma, alzo daar onder ook, in

De Lyll van de Opperhoofden van
Honimoa, Oma, en van alle andre Hoof-
den en bedienden van cenig belang

,

zullen wy hier na in 't byzondcr opge-
ven , als wy de geheele Lundbefchry-
ving met den aankleve van dien , als ook
de zaken en gefchicdcniden van Amboi-
na , zullen hebben afgehandelt , waar me- ^^^n-

de wy dan van dit Eiland Oma affchei- ?

opzigc van 't Nagel-wegen, Toelchoe,|den, om toe het Eiland Amboina over eiknd
en meer andre plaatzen op Amboina'site gaan, alleen hier nog maar by vöe- Oma by

Oolt-hock, daar hy almede de vryejagt jgende, dat 'er op 't Eiland Oma 4995- "^'^"§<^"

heeft, behoren. Uit alle welke zaken zielen, 1 558 weerbare mannen, cnójy
'°^'*"'

men ziet, dat hetOpperhooft alhier, ge- Dati's zyn.

DERDE BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.

H£/
£i/i3W Amboina, en deszclfs grootc. Kaart van ^t zelve. Van de Kafi

Hitüc. Reden van die naam. ''t Getal der Gefpanfchappen en dorpen, hter

onder behorende. iV^(«;«re a'e?' Gefpanfchappen f« dorpen, ider byzonder. Dié
buiten elk dorps-hoott nog een Hooft van elk Oeli hebben. Die ook Orangkaja Ca-
mera is. Het Oeli Helawan. IVaar de vier oiidjle Hoofden van ILtoe zich ont-

hielden. Die daar tta maar een dorp Hitoe Lama maakten. Dat qnalyk van zom-
mige een üiid gcnaamt ivcrd. Het Spcllevverks-kuflcn, door den Koopman Moris
ixieggenomen. Tot groot gen.'ak der ï^cizigcrs. Tomoe. Hoenoet, met de dorpen

j

wel eer daar onder Jlaande. En deszelfs koning. Verandering ontrent die dorpen.

Ajer Goeroe Goeroe, iii'ee korte Land-wegen. Ajer Madjapait op de cene voeg.

Die zeer vermakclyk is. De Vefting Leiden hier gclegt. 't ÏVerk van den Sergeant

op Hitoe Lama. Hila. Rivieiken hier. Kapitein Hitoe 's oude verblyfplaats

Hila de Hooftplaats en ''t Comptoir. De Vefting x'Vmfterdam afgetekent, Zynde '/

vermakelykfle gewejl van Amboina. Het Mangga 's-bofch , en de fchoone Herten-

jacht, //f/ Opperhooft ii^/V r/fs^ kuit. Z)c^ci?//J' aanzien
,
gezag, voordcelen f«

werk. D'ie bier een Frinccn-lcven heeft. Hila 's Manfchap. Moiappal. De Hi-
toeelen fe« trots i'oZ/è , en al om Moorcn, uitgenoomen een dorp. Zy iverden tot '/

flanten van Nagel-boomen gcdivongen. Aftekening van ^f» nieuwen Tempel op Hi-
la. //t-/ Oeli Sayleilï. Mamalo. i?/tv«r« f« Nooten-boomen. Poeloet. Lojen.

Hauiihol. Den berg Capaha. En 't gebergte Tanita^ daar veel weglopers zich

verbergen. Swaar Hoofd-hair van een der zelve. Hoe 't op dit gebergte is. Sivare

Hars-boomen. '/ Strand Tommol, en Indigo daar geplant. J^ïcn , Manfchap.

Grenspaal van 't gebied des Oppcrhoofts van de kuil Hitoe. Maniak) 's volk. En
het Oeli Sawani. Hockonaloe Chriilen geworden. Wackal , en Ornjigkaja Ta-
malefli in de Keten. Pelifla. Verfche'iderly Oker. Eli. En het Oeli Hatoenoeko
Kaytetto. Rivieren h'icr. Ecrlle HoUandfche Veiling op Hatoenoeko. Nokohali.

Thcalaa, Wawani,f« Eflen. Swavel-aarde/'j'Efren.Cfi>o/gf«"t;^»^^y^tV'Trf aardbeving.

7J)c; ö^j Sipel. Rad ja LUauliw/ffr /;/Cr. //f/ Oeli Lcala. Ceyt. ^/ft-wf Veiling Libalehoe

en Waulelaa. Nootcnboomen h'ier. Ferplaatz'ing van dit Volk Layn. Het Oeli

van Nau, en Binau. De Vefting Haarlem op Negri. Lima. VecllkWicrcn. Nau.
Biuau. ÉIcnnchcloe. Hcnnelale. Het Oeli Solematta. Tolchoe. Schoone Her-

ten-jacht 3



96 BESCHRYVINGE van
ten-jacht, w Rivieren /wr. Tïel. Cliiiftcncn tór. Tcngah Tengoh. Hoek
van Tïel zeer gevaarlyk. Heet water, ff-^aar die van Tcngah Tengah de Nage-

len 'ivegen. Al de Manfchap der kufl van Hitoe byeert getrokken.

Het Eiland AMBO IN A.

WAt dit Eiland aangaat, 't is het

daarom by ons heten:lfdc
.

laatfte in rang,om dat dit het aan-

Het ei-

land

Aniboi-

ni en —

'

dcszelfs zien-lykfte, het fraaiite, en dicrhalven

groote. ook het voornaamile van de Landvoog-
dy van Amboina is.

Het legt van Ceram, of van Hoewa-
tnohel, by Lebelehoe, op de kuil van

Hitoe na 't Noorden, twee mylen, en

in 't Ooften van 't eiland Oma, een en

drie quart myls. Het is , in opzicht van

de kuil van Hitoe agt mylen en een hal-

ve, en in op"igt van Leytimor vier my-
len en een halve , often uitcrften vyf lang,

in opzigt van 't ecrfte twee en een hal-

ve op zyn breedile, en in opzigt van

Leytimor, ontrent twee mylen breed,

giffende , dat het in de rondte ontrent

20 of 21 mylen beflaat.

Om het ordentelyk te befchryven,

moetenwy voor af weten , dat het in twee

deelen afgefcheiden is, van welke 't Noor-
derdeel,ofde kuH:Hitoe,wel het grootlle,

m-iar het klecnll:c,ofLeytimor, in 't Zuid-

Oollen gelegen , het aanzienlyklle is,

om dat op 't zelve de Itad Ambon , en

de Hooft- vefting legt , en dierhalven

de Heer Landvoogt aldaar zyn verblyf

hout.

Wy geven voor af een kaart van 't

eiland Amboina in het byzonder, of op
zich zelven buiten de groote kaart , om
daar uit de nette ftrekking, in een groo-

ter beftek , dan in de groote kaart
,

te zien, zodanig als wy dat in de plaut

No. XXV, vertoonen.

Kaart

van 't

2,elve.

Vandtf
kuft

Hitoe.

Reden
van die

naam.

't Getal

dcrge-

fpan-

fchap-

pen,cn
dorpen
hieron-

der beho-

rende.

Van de Kuil HITOE.

"Wat de naam van dit Land aangaat

,

Hitoe betekent in 't Amboineefch, ze-

ven. Een naam, waarichynelyk aan die

kuft, en ook aan twee dorpen op 't zel-

ve, gegeven , ofom dat dit ganfch land-

fchap in zeven Oeli's , ofgefpanfchappen

,

ofwel, om dat het eerllcOcli in zeven

Campons, of gehugtcn, verdeelt was.

Dit land nu , in zeven gefpanfchappen

,

ider gcmeenelyk vyf dorpen uitmaken-
de, bellont in 't geheel uit deze vyf of

35 dorpen, te weten, wanneer men de
Campons van 't Ocli Helawan , of 't

goude gefpanichap mede voordorpenre-
kent , dat zy in 't cerll ook wel gewceft
zyn, dog n.iderliantzynzy tot een dorp
zamen gclmolten, waar by toen nog drie

andre gcvoei^t zyn , om met haar het

goude gefpanfchap van zeven uit te ma-

ken, 't geen cigentlyk het Oeli van de

Princen , en Opperbcllicrders van 'c

ganfche landfchap Hitoe, was.

De naamen dezer gefpanfchappen, enNaamen
dorpen derzelve, zyn deze. der ge-

Het eerlle ü;efpanfchap , Oeli Hela-'P?"'° 1 ' ,1
' • , Icnappen

wan genaamt , beltont uit deze zeven ^^ ^\f^_

dorpen, Sopelc,daar in oude tydcToc-pen, ider

tohatoe, Waypahti, daar Tanahhitoe-by^oa-

meflcn , Latim , daar Noellatapi , en'^'^"

Olon, daar Pati 'Tocban., de vierde van
do vier eerlle Princen des lands, plagtert

te wooncn. Hier by quamen nog drie

dicht by hen gelegene dorpkens, die zy
wel mede by hun Oeli , om zeven dor-

pen uit te maken , voegen , dog zonder dat

nogtans de Hoofden van deze dorpen,
in hunnen Raad, die de Hoofdvergade-
ring des Lands uitmaakte, mogten ko-
men. Zy waren Hocnoct , Tomoe en
Moflappal genaamt.

Hier na volgde het tweede Ocli Say-
lein, bellaande in deze vyf dorpen, La-
toe

, ( of cigentlyk Mamaio ) l^oloet

,

Haufihol, Loyen eri Lïcn , welk hiat-

lle zy Tamooeli, dat is, het vulzel des

gefpanfchaps , noemen.
Het derde gefpanfchap Sawani , be-

lloht uit deze vyf dorpen,- VVackal,
PelilTii, Eli, Senalo, en Hoekonaloe.
Het Oeli Hatoenoekoe , zynde het

vierde , bellont uit deze vyf doi-pen,

Kaytetto, Nochohali,Thehala-aj Wa-
wakni , en EHen.

Het vyfde Oeli Ala genaamt, bellont

uit deze vyf, Ceyt, Hahoetoena , Lib-
balehoe, VVaufela-a, en Layn.

Het zesde was 't Oeli , Nau Binaa
genaamt, in deze vyf dorpen , Nau,
Binau, Hennelchoe, Hennelale,en Hen-
helatoca bellaande.

Nu waren 'er nog de dorpen Tole-
hoe, en Thïcl , nevens nog twee an"-

dre al over lang uitgellorvene dorpkens,
die het Ocli Solematte uitmaakten, hoe-
wel andre die twee dorpen, in de plaats

van Tomoe en Hoenoet,mcde onder der

Hitocëfen dorpen, en Tomoe en Hoe-
noet 'er niet onder tellen , om dat zy al

voor de vcrdeeling der andre dertig Hi-
toeëfe dorpen onder het dorp Wavpaliti,

als twee Campons, onder gclickcn waren;
en dan maken alle de dorpen der kuft

Hitoe, buiten het Oeli Hclawan, een j-^^^j^j^r;

getal van dertig uit; alle welke wel idci" ten elk

haren byzonderen Orangkaja hadden j dorp-

maar buiten dien was 'er in ider Oeli nog l^oofd,

een byzonder Hooft, die 't gezag ider Hooft
over zyn Oeli voerde, waar toe men, van elk

gcmeenelyk de aanzienclyklle verkoor, P'^l",

die zederc het jaar löj-ö ook als een ^^"^"^^^

Orang-'







AMBO
Die ook Orangkaja Camera , of Raads-heer , in

l(aja"ca-
^^ groote vergadering , of Land-raad

,

merais. vandiekuft, zat.

Öm met de Befchryving nu eenbegin

Hela- ^^" ^^^ ^<^''^^^
'
o^ '"^ ^°^i^ ^'^'^ '^^ '"^^

Wan. ken , dat beltond (gelyk \vy gezegt

hebben) uyt die vier dorpen van de eer-

fle Princen des lands , en uit de drie daar

Waar de

vier

oudfte

hoofden
van Hi-
toeïich

onthiel-

den.

En daar

na maar

nog by gevoegde dorpen.

Wat de vier eerlle betreft , zy maa-

ken vier byzondere vcrblyfplaatfen de-

zer Princen in de oudfte tyden uit,

waar van de allereerften van de üamTa-
nahhitoe MefTen , wat beweftcn de ri-

vier Way Paliti , Totohatoe op den

heuvel Taunoefla , Noelfatapi op de

hoogte Toemoe, naaftdaai' aangelegen,

en Pati Toeban wat lager by 't riviert-

je Olon , (dat nu door Hitoe Lama,
midden door het dorp loopt) plagtcn te

woönen.
Deze vier eerfte dorpen , vonden zy

naderhand goet tot een dorp in een te
een dorp, fmclten, na dat Capitein Hitoe , met
hitoe A T ^^. j '

Lama ^7"^ Campons , Latim , en de twee

maatoèn. Campons van Pati Toeban , en Toto-
hatoe , zig van daar afgefcheiden , en

twee mylen meer na 't Weften zyn
gaan woonen , en hebben daar af het

dorp Hitoe Lama , dat is , het oude
Hitoe, gemaakt j waar by dan Tomoe,
en Hoenoet , zig ook geroegt heb-

ben-

Wat nu het dorp Hitoe Lama be-

treft, (dat onder het gezag van Tanah-
hitoe Meflen , en den koning van Hi-
toe , ftond , en dat het Campon Way
Paliti uytmaakte

, ) het is dat ver-

maard dorp , waar van dè Portugeefen

,

mede zeer veel weten te fpreeken , en dat

zy ons met de naam van Emporium Iten-

fe , dat is , de Hitoeëefe koop-plaats

,

en van Itiim , of Hitoe , befchryven.

De koop-plaats noemen zy 't , om dat

het toen de algemeene markt , en de

hoofdplaats was, waar heen zich de la-

vaanen, Maleyers, Macaflaaren , en an-

dere volken , die van 't Wellen daar na

toe vloeiden , om de Nagelhandcl (die

toen maar pas opquam) begaven. Dog
men moet dit geen ftad , en veel min de

Hoofd-Stad noemen , gelyk zonjmigc
20 Hitoe Lama, en naderhand ook Hi-
la, wel plagten op te hullen , want geen

_ . van beide gelykt nu na een Stad , ten

lykvan^'ware dat men ilellen wilde, dat zy met-

fommige ter tyd verandert zyn , en v;in haar eer-
een Stad ften luifter veel verlooren hebben, dat

my noit gebleken is ; behalven dat men
ook , waren dit Steden geweell , wel
deze of gene overblyfielen nog hier, of
daar, zien zoude, die dit zeggen eenig-

zins zouden konnen beveftigen.

Dit Hitoe Lama legt op de Noord-
zyde van de kull Hitoc , in cencn hoek,
IL Deel.

I N A. (^
daar zich het land na het Noorden be-
gint te buigen , hebbende 't zelve daar
een groote vlakke bogt , die al beooilen
Mamulo begint , en zig tot Hila uit-

llrekt. Het dorp zelf legt nu aan een
riffig ftrand, daar men met een vaartuig

by quaat weder niet wel leggen kan,
hoewel het anders een vlakken, enaan-
genaamen oever geeft , van welke men
een fchoon gezicht na 't eiland Ccram
heeft , dat 'er een fchoon ituk weegs
van daan legt.

Behalven nu dat het flrand rondom
de ganfche kuft van Hitoe meeft ree-

vig , en itcenagtig is , zoo ftrekt zig

hier voor dit dorp nog een rifje , dat

zig wat breeder opdoet , een wynig ter

zyden het dorp, uyt.

Het legt aan de voet van een zeer ':

fcherp gebergte , dat even agter dit"SJ
dorp begint, dicht ontrent welk dorp, kuflen.

'

men op den korten weg, na deoverzyde
van dat land , of na de Drie huyfen gaan-
de, een plaats had, wegens de fcherptc

der rotfen , daar men te peerd , of te

voet , over moeft gaan , het Spelle*-

werks-Ruüèn, genaamt , waar op we-
gens de fteylte menige ftaart-riem der

Door

genaamt
jvord.

peerden gebroken , dog 't geen nader
hand , door beftel van den Koopman,
Joames Aforis, door den inlander weg-
genomen is , terwyl hy als hoofd op de
kuft Hitoe lag. Het kofte wel veel

moeite, om alle die klippen, doorga-
ten , die men 'er in boorde , en met

^^^
kruit vulde, te laten fpringenj ookzagKoop-
'er de inlander ^ die luy in den aard man

is , wel geweldig tegen ; maar hy deed '^'""^

hen begrypen , dat geen menfchcn daar nopiêit,

van naderhand meer dienft,- dan zy zelfs,

genieten zouden , alzo zy dien weg ge-
durig , en met veel moeite ,• in 't draa-

gen der Opperhoofden , Predikanten,
en andere mcnlchen, betreeden moeften,

niet zonder hun leven op die rotfen , zo
fcherp als naalden , met een draagftoel

op hunne fchouders , en een menfch 'er in,

te waagen, daar zy die anders (gelyk de

volgende tyd geleert heeft) met groot

gemak , en zonder eenig gevaar , zou-

den konnen gebruiken. Dit haalde hen
over om 't werk te beginnen , dat in

korten tyd zeer voorfpoedig , en tot

groot nut van 't gemein , ook volein-

digt is.
,

Ik heb die plaats menigmaal , toen 'er

't Spellewerks-kuflen , nog oplag, te^'^'^'

peerd, met veel gevaar , en ongemak , Sciiak

over gereden , waarom ik my nader- der Rei-

hand , in hope dat dit beter zyn zou , ''S'^''^-

(^hoewel 't erger was) daar met een ftoel

over draagen liet , dog heb , toen 'c

'er van daan genomen was, bevonden,

dat het nu zeer vergemakkelykt was, en

buiten eenig gevaar , om zig te laten

N dra-
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lomoc.

dragen, of 'er te pccrd over terydcn,

alzo de weg nu glad gemaakt , en geen

een rots , dic dit hinderen kon , daar meer

te vinden is.

Door dien het dorp zo kort onder

dat gebergte legt, zo heeft het niet veel

plaats , om zig in de breedte uyt te

breiden, wcshalven de huifen, die zon-

der ordre wyd en zyd aan wedcrzyden,

dog meeft na 't ooflen uytgefprcid , en

vry llccht van Gabba Gabba
,

(zynde

takken van Sagoe-booracn) gebouwd
zyn, een Hechte vercooning doen.

Hier in dit beroemd Hitoc Lama,
plagtcn in oude tydcn , de vier oudlte

Stamhouders van de vier Hoofd-geflag-

ten,(van welke we hierna breederfpree-

ken) als Oppervorllen van dit land Hi-

toe , hunnen Setel , en de V ergadering des

lands, te hebben.

By dit dorp nu hebben zig (gelyk wy
bevorens in opzigt van 't Oeli, van drie

dorpen nog zeiden) ook de twee dor-

pen Tomoe en Hoenoet gevoegt.

Tomoe plagt even agter Hitoe La-
ma, op die klippigc berg , zo even by
ons belchreven, te leggen. Waar van

men nog eenige ftukken van borllwee-

ringen , huifen , muuren , en wat dies

meer is , ziet , van 't welke hen voor

vellingen tegen de Portugeefen , die

ftukken en brokken gedient hebben, die

men van zeelleen , en groote klippen

,

nog opgezet ziet liaan. Dit volk, dat

wel eer een eigen Orangkaja had , is nu
een deel van Hitoe Lama geworden,
onder welke wy dit dierhalven mede zul-

len opbrengen.

Het dorpken Hoenoet plagt in oude
tyden uyt verfcheide dorpen te beftaan

,

die wel kleen, dog vier of vyf in getal,

waren. Een van de zelve , Loeloen ge-

malo gegeven
tiornt wierden

Hoe-
noet,

met de
dorpen

,

wel eer

daar oii-

derlban-'t Dollen
de.

naamt, lag na de kant van Baguala, in

En des

zelfs Ko-

Veran-
dering

ontrent

die dor-

pen.

aan des zelfs ftrand Hoehoe
en alwaar ook haar koning , Noes-
fa Hochoel,- dat is, 't eiland (zy willen

zeggen, de koning) der Alfoereefen,cn

naderhand Tocmoeloe-Halat , dat is

,

Ooll en Weft (mede in't Amboinccfch)
genaamt , zich zelven onthield. Den
laatllcn naam voerde hy, om dat hy ge-

negen eens op zee te vaaren , en niet dur-

vende , 't zelve geftadig van 't Oolter

tot het VVeller Zaizoen, en dus zo lang

nytllelde , dat 'er eindelyk niets van

quam. Onder dezen Koning, plagtcn

nog twee dorpkens te liaan ,- wat
meer na 't ftrand Hoehoe gelegen, wel-
ker naamen Iris, en Sahoelau , waren;
dog die zvn lang voor de tyden der Por-

tugeefen , door de Oeli Siva's van Ha-
long , Hoetocmoeri , Baguala , Mamaio,
en Hative , afgeloopen , en zodaanig uit-

geroeit , dat alles by Hukken en brok-

ken in de gemelde dorpea verlmolten is.

Die van Halang , hebben dit Land ge-

nadert, en niets daar af aan dic vanMa-
, die daar over zoo ver-

, dat zy van Oeli Siva's

nu Oeli Lima 's geworden zyn.

Het vierde dorpje, daar toe bchooren-

dc, was het rechte Hoenoet , wat ten

Ooiten van de ouden, of voorigen land-

weg , in 't gebergte gelegen. Het
quam aan 't ftrand Tochoefema uit, (^by

welke ftranden de Amboinecfcn hunne
dorpen beft kennen , en in de oude lie-

deren, dic zy dagclyks nog zingen , al-

les gewoon zyn te melden , ten üollen (^J^^.

van welke ftrand de rivier Ajer Goeroe coeroct
Goeroe, met een fchooQ bruyfende wa-
terval , met groot geweld in zee komt
ncderilortcn , en alwaar de booten der

fchepen gewoon zyn drinkwater, dat

weergaloos fchoon en helder is
, gelyk

in 't gcmein 't Amboineefch drinkwater

valt , met zeer veel gemak te haaien.

Van deze Hoenocters leven 'er nog
'eenige

,
ja nog wel de mccfte op Hitoe

Lama. Nog was een dorpje. Pari ge-
naamt , 't geen wel eer wat boven de

Poka gelegen was , dog dat nu meelt

verfmolten is.

Alles j dat van deze dorpen nog over-

gcfchoten is , behoort nu onder Hitoc
Lama, 't geen onderden koning. Rad-
ja Hitoe , en onder eenen Orangkaja,
ilaat, die in fta.it zyn om 69, zielen,-

ifi weerbare mannen , en fp Dati's,

op te brengen. Zy fcheppen met Hila

een Coracora.

Men heeft van dit Hitoe Lama twee Twéé
korte land weegen , over het gebergte , ''°"^

van 't Noorden na de Zuidzyde der^.^"gJ^

kuil Hitoe, of na den inham van Am-
boina, om op Hoekonaloe , of op de

drie huyfen, recht tegen over 't Kaftcel

Vifljoria, fpoedig te konnen komen, en
bericht over en weder na Hitoe Lama,
en Hila, te geven , alzo de weg te wa-
ter , buiten den hoek van Alang , en
Larike,om, wat te verre, enwelthien •

mylen 1'cheppens is.

De oudlle dezer twee Avegen is wel
de kortfte,die op 't frrant van Hoenoet
uyt komt , daar het land wel op zyn
fmalfte is , loopende na 't Zuid-üoften
toe; maar de andre, fchoon wat langer,

is veel gemakkelyker, beflaande ontrent

de lengte van drie uuren gaans , en eg-

ter niet zonder reden (gel\ k ook de an-

dere) den naam van den korten weg dra-

gende, alzo de weg ter Zee, wel drie-

maal zo lang is.

Deze laatfte weg is hier , in 't jaar y^j.,-

I (ïf6. gemaakt. Hy is uytncment ver- fcheidcn-»

makelyk , hoewel eerft wat moejclyk cr.ei

aan wederzyde , om boven op het ge-^^^^''^

bcrgte te komen, dat vry hoog , en al-

om door een digt bofch van Nagel- ea

ündi'O



Ajer

Madja-
pait , op
deeene
weg.
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andrc booincn zo fchoon belommeit is,

dat men zig geen aangenamer, nog koel-

der plaats zou konnen verbeelden, tot

dat men boven op de hoogte gekomen,
en daar ccnigc tyd , onder Ichoone en

hooge hars-boomcn (die men 'er uy t drui-

pen ziet) gedragen is, wanneer menein-
delyk van dat lioog gebergte , weer na

het water , Ajer Maflapayt , zeer ilyl

,

en vry lang , nederdaalt , om daar wat
halte te houden.

Dit v/ater is eigentlyk Ajer Madja-
pait genaamt, een klaar bewys, dat zich

hier wel eer Javaanen , van 't beroemt
Ryk Madjapait aldaar herkomllig

,

gelyk ons hier na nader blyken zal,

terneergezet, of vcrrterkt hebben. Van

O I N A; 99
54 voet in't vierkant,ten tyde van de Heer
de Vlaming

, gelegt hebben , waar over een
Sergeant het gezag over io roldaaten,doch

onder 't hooger gezag van'tOpperhooft

dit water

trekt

vorige

dat nvier is.fchoone

men den berg , die even als

die men aFquam , met trappen

een

berg de

gemaakt is , om te valler te ilaan , met
een nieuwen moed weder op, aangezien

deze berg zo hoog is , dat men al zyn
geduld wel van nooden heeft , om 'er

behouden op te komen j hoewel die

dragers (gemeenlyk agt aan een iloel,

dog ik nam 'er daar wel meer , om de
7.ekerheid ) dit op en afklimmen zoo
gewoon zyn , dat zy geen eene treede

zullen haperen, want gebeurde dat , de
buitel zou wat van te hoog , en de val

te gevaarlyk welen , waar van nogtans

geen een voorbeeld is.

Die Teer Na dat men nu boven op de twee-
vcrma- de hoogte der bergen gekomen is , ver-
Jcclykis. volgt men dien weg weer zeer verma-

kelyk , onder de Nagel-en andre boo-
men , tot men zig weer genoodzaakt

^toelamï.

van Hitoc, heeft. De foldaatcn onthou-
den zig op de Veiling > doch de Sergeant
heeft daar naall: aan een byzonder Woon-
huys. Hy heeft veel te doen, met uyt
den inlander de ftoeldragers by een

,

te doen komen, om hen met ftoelen na^^^^^^
Hoekonaloe te zenden , of om die van Sergeant

Hila derwaarts gaan, te dragen, behal-opHi-

ven dat het beitel der brieven , over*^
"'""

en weder , hem mede veel werk geeft.

Ook is 't wel te denken , dat hy , die

daar recht in den doortocht woont, van
ieder een veel aanftoot lyd , om dat zyn
wooning een Compagnies huis is j egter

hebben de Sergeanten , die wel oppas-

fen , en hun tyd waarnemen , het daar niec

qualyk , voor al , wanneer zy by den
inlanders wel liaan > want de nagelen

moeten 't alles hier, bygrootenen klee-

nen, goedmaken, die zy dog, 't gaan zo
't wil, aan den eenen of den anderen,
weer uytfweeten moeten.

Het derde dorpken , mede tot dit

Oeli Helawan,of 't Goud gefpanfchap,
behoorende , en JVloflappal genaamt,
zullen wy aanftonds onder Hila, daar het

nu onder behoort , vinden.

Van Hiloe Lama dan verder tot het

gene, dat nog tot dit Oeli behoort, over-
Hila.'

gaande, komt ons Hila, dat ook wel

De Ve-
fting Lei-

den , hier

1656.

gdegt.

nieuw Hitoe genaamt word, en 'er twee
groote mylen af legt , eerft voor. Die
was wel eer maar een fteenagtig ftrand,

_ _ daar niemand woonde. Het behoorde
vind te dalen, dat wel wat lleyl is , maar
egter gemakkelyk gaat , alzo die men-
fchen het lyf zo na de fteilten , en we-
gen , weten te buigen , dat men naau-

lyks voelt , dat men gedragen word,
veel min dat men fchokt , uit oorzaak
dat hun tred eenpaarig is , lichtende de
voeten gelyk op, en die gelyk weer ne-

derzettende, behalven dat zy, ter plaat-

ze daar het zeer fteil is , malkanderen
ook waarnemen. Eindelyk beneden ge-

komen zynde, gaat men voorby eenige

Sagoe-boomen , daar het land wat nat

is, 't geen egter niet lang duurt , en dan
komt men op een zeer lleenagtig ftrand

ontrent het dorp Hoekonaloe , of de
drie huilen , recht tegen over 't Kafteel

Vi6toria, uyt, daar men een uytnemend
fchoon gezigt, van de Stad Ambon, en

|

boina wierden.

het zierlyk van agteren rondom leg- I
Hier op dit Hila , of nieuw Hitoc , Capitein

gcnd gebergte, en van de zee heeft. : fchynen my de eerfte Hollanders ten an- Hitoe's

onder Theal'aa , en lag op een vlakken
hoek op 't eynde van die groote vlak-

ke bogt, in welkers midden Hitoe La-
ma legt, beweften die laatfte plaats on-
trent vyfquart myls. Tuflchen Hitoe
Lama, en de rivier Mamoa, heeft men
de rivieren Wakkahoeli , en Way To-
mo, die beide vry breed zyn. Hier had •^'^''^-cn

zig in oude tyden , de eerfte Capitein

Hitoe , met de drie voornoemde Cam-
pons nedergeftelt > dog van de Portugee-

lèn te hard gedrukt , namen zy hunne
toevlucht na 't gebergte van Kaytetto,

ontrent de rots , Hatoe Noekoe, date-

venwel niet lang duurde, want zy wier-
den door Don Andrea Fiirtado de Men-
dofa , ook hier van daan verftroyt , en
bleven zo , tot dat wy meefters van Am-

oudeNa Hitoe Lama nu te rugge gaande , |
kcr gekomen te zyn

,
gelyk zy daar na

vtrbJvf.
valt alvorens van het zelve nog te zeg-!

— '' — :~ ---n. — tt -nt.-!
.

gen , dat de Hollanders meefters van
dit geweft geworden zynde, op dit Hitoe 1

Lama , ontrent de rivier Tohokole , i óyö.
een fteene Veiling , Leiden genaamt , van

ook eenig volk , op Hatoe Noekoe ge- plaats,

laten hebben , die egter nog tydig de
buy van Andrea Furtado's kom ft ont-

weeken , na welke tyd Steven van der

, met eenige fchepen voor 't Ka-
N 2. jfteel

Hagen
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fteel gekomen , en Amboina in onzc

handen geraakt is , 't geen den Amboi-

nees ook gelcgcntheid gaf, om weer na

zync oude landen , van welke hy gevlugt

was, af te zakken, gelyk ookCapitcin

Hitoc ^ met de twee andere Campons,
Olon, en Sopelc, weer op Hila quam,
alwaar hy een dorp, niet verre van itrand

op een vl.ik en zeer vermakelyk land,

pas bcoollen de rivier Wallohi , aan-

ley-

Hila de Ook heeft de E. Maatfchappy , wat
Hoofd- nader aan ftrand een houte Logic op-
P|"'^' ™ ge(lagen , en van dit Hik zedert de

toir.

^"
hooftplaats dezer kuft gemaakt,ook alhier

een vall Comptoir opgericht, dat een

van de vermakelyk Itc buitenplaatfen

geworden is.

Men hectt om deze Logic in 't jaar

t6j7. eerfl: maareen houte Pagger ge-

maakt ; naderhand heeft de HcerOttens

daar een fteene Logic gelegt , door de

Heer Demmcr in een Itcene veiling

verandert ; dog die de Heer de Vlaming

tot fo voeten in 't vierkant vergroot,

en met een Ifeene borilweering , lo

voeten hoog, en met tegcns eenltaande

Devj. punten voorzien heeft. Op deze vc-

ftingAin- Iting , Amftcrdamgenaamt , die wy in
fteidam, jg ifXx'xx. , N°. xxvi. nevens 't Qyaarts-

kwn
'^'^' huys aan de eene, en 't gebergte aan de

andere zyde vercoonen , leggen i5 ftuk-

ken gefchut , en 40 (bldaaten , onder

een Sergeant , die weder van 't Opper-
hooft afhangt, zynde nu van een heg-

te Pagger en Corps du Garde voor-

zien.

'tVer-
^^^ '^ ^^^ vermakelykftc land van

tnake- ganfch Amboina , zo wegens de Ichoo-

lykftge- ne vlaktcns , en hcerlyke rivier , daar

A^'V'''
'"^^ ^''"'^ w;iflchen gaat, als wegens de

j,j
' vermakelyke heuvels, die men daar rond-

om heeft , op welke men gewoon is te

, peerd op de Hertejacht te gaan. Men
heeft 'er ook nu vcrfcheidc Moorfche
dorpen, behalvcn nog een Chri (ten dorp,

dicht by een , en zeer na by de Pagger
van 't Ópperhooft. Maar een ongemeen
vermaak , en de grootlle vcrludigi'ng

geeft ook een zeer fchoon en groot

Mangga's-bofch , dat maar pas buiten
Mangga s ^^^^ dorpen , en zeer dicht by de Ve-
Bofchj .,. . 1, '. ^,., .'

,

gj,j(. Itmg IS, dat die van Hila, en veelen van
fchoone Amboina overvloedig van die fchoonc
Herten- Mangga 's vrugt voorziet. Ik heb de
'*' ^" tyd beleeft , dat een groot gcfelichap van

Heeren , en Juffers , op 't midden van
den dag , onder de fridche lommer deler

boomen , niet alleen van de hitte der

zonne bevryd faten , maar ook 't vermaak
hadden, ojn de hartc-beellcn,ai bofch-

verkens , die wy van het naby gelegen

gebergte, en ongemeene lullige heuvels,

zagtjens afdreevcn , voor by zich henen
onder en door dit Mangga 's-bofch ver-

baaft na de Zee-kant te zien loepen, en
dan de zelve daar te zien vangen , en ne-

derlchietcn , dat eerlt gelchiede als wy
maar pas voorby 't gc/cllchap waren,
daar men die beclten dan zag neder-

vallen. Een vermaak , dat met geen pen
te bel'chryven is. Weshalven ook veel

vrienden van 't Caiteel, pas vier en een

halve myl hier van daan , zeer licht na

Hila om een uitvlugtje komen.
Hier legt een Koqpman als Opper- Het Op-

hooft , die 't bewind over de ^aniche P^^oo*'

I /i TT 1 r vand-ie
kult van Hitoe , mitsgaders over Loe- i^y^

hoe 's Veiling , en 't geen daar onder
behoort, heelt, xiog men moet door de

kuft van Hiioe hier niet htt land in 'c

ronde, maaralleen de Noord-zyde , en
die nog bepaalt , verltaan , dat wy hier

na zullen onderfchciden , en hoe verre

zig zyn gezag uitlbckt.

Hy is hier gcltcld, om alle de zaaken Deszelfs

van de E. Maatfchappy , hier voorval- aan/icn,

lende, en vooral die van het Naeel-ont-^"^^,'O voordcC"
fangen, en vertieren van kleeden, ry{t,]cn, en
fout , en wat des meer is , even als wy werk.

van 't Ópperhooft van Honimoa gezegt
hebben, waar te nemen.
Hy is, zoo hy de oudde in dienllis,

de naalle 111 rang aan den Capitein , en
zit dus ook als een lid in den Polityken

Raad , en in eenige andere vergaderin-

gen. Hy geniet het zelve van de E.
Compagnie, als 't Ópperhooft van Ho-
nimoa. Zyn werk is in alles by na 'c

zelve. Zyn vooideelen niet minder.

Zyn vermaak , en zyn inkom ft van de

vifTchery , veel grooter j behalven dat

'er ook alle morgen een vcrfch harte-

beelt voor h^m , en een voor den Land-
voogt , al vroeg voor zyn deur leggen

moet, 't geen zyne ja^jers , die 'er met
de honden op uytgaan, hem bellellen,

die in groote moiigte, aldaav met gan-

fche troepen by een loopen , en van

j

welke ik 'er gegeten heb , zo ongemeen
lekker , en zo fyn dooi regen van vet,

dat zy den alleibellen os in Holland
,

zeer verre overtroffen ; hoedanigzy meelt

I

vallen, wanneer de horens weer uytge-

j

bot zyn, en beginnen ruig te werden,

j

waar na men die ook ruig-hoorens

I
noemt. Hier mag ook niemant , dan

\

met zyn verlof, gaan jagen , alzo dat van

\

zyn recht is
, gclyk het ook zoo met

I

't recht van de Landvoogt alleen aan 't

Caltecl , die hy hier verbeeld , gelegen
is.

Wil hy een wild jong Koebeeftje heb-

ben, hy belall den ijergeant van Loehoe
maar , om 'er hem een of meer te be-

zorgen , alzo het gewelt , daar zy o-

vervloedig vallen , onder die Sergeant,

en dit weer onder dit Ópperhooft ftaat.

Dus heeft hy tot zyn verluftiging

,

ook een fchoone Orembav met een

bofch-
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bofch-fchieter , en 40 mannen 'er toe,

die op 7\n bevel klaar moeten itaan,

zonder dat hy een ftuiver onko-
Iten daar van heeft, hoewel men het den

naam gcefr , dat het tot dienll van de

E. Maatlbhappy is.

Ter zyde de Veiling , in de Pagar,

heeft hy ook een fchoon huys , dat

zierlyk , en niet alleen tot zyn byzon-

dcr gebruik , maar ook van die grootte

is, dat hy zeer gcmakkelyk verlcheide

vrienden 'er in huivcllen kan. Ter zy-

den de Pagar heeft hy een zeer grootc

en fraije Thum , waar op zyn thuinier

paft, om hem van fchoonc kool , endi-

vie, uitnemende mulle lalade, veel aan-

genaamer , als zommige hollandfche

,

ïchoone Pieterfelic , Chinêfche i^adys,

en andere dienllige Moes-kruiden , te

voorzien j bchalven dat die ook met
veel fraeje boomtjens , en andre ge-

waflen, bezet is.

Die hier Pas agtcr , of ter zyde de Pagar,
een Prin- heeft hy een diergaarde van levende Her-
geniee-

j.^^^ g^, andere gedierten, die hy tot zyn

vermaak houd. Hy heeft een groot

getal Koebeelten
,
jonge en oude, waar

van hy niet alleen melk, en boter, maar
als 't hen belieft ook een kalfje voor

ven

heeft,

niet , en m.aar voor 't Oachten bekomt

,

datallCï op zyn tafel vcrlchynt, zonder dat

het hem iet anders , dan de Bengaalfe

boter, koftj want wat de fpeceryen aan-

gaat , daar geeft hy ook niet veel geld

voor uyt , vermits zy die nu en dan
,

al mede Franco , van den inlander beko-

men , alzo 'er ook hier en daar Noo-
ten-boomen op Amboina zyn.

Hy heeft ook fchapen, ganfen, end-

vogels , hoenderen , en duiven , in o-

vervloed, dog voor zyn i^eld , hoewel
't zelve mede niet veel van voeder kolt,

alzo de ftof van de ryft , en padi , voor
hem is , immers zoo verre als hem voor 't

laxeeren is toegeftaan.

Ook heeft hy vcrfcheide Paarden op
ftal , met kollelyke Kngelfe en met
Franfchc Zadels , en van hcerlykc tuigen

voorzien , waar onJer zomryds eenige

van louter zilver zyn -, met welke paar-

den men by heele gezclfchappen van

Hceren en Juffers , die daar nu en dan

van Amboina komen , met 't aanbree-

ken van den dag , na 't een ot ander

dorp uytgaat , en niet , dan na ;.^root ver-

maak in 't bofch genooren te hebben,

tegen de avond in defchoonemanefchyn

naar huis keert.

Dus ziet men dat dit Opperhoofd
hier een Princen leven heeft , dat hem
met veel meer ruif, dan meenig Vorlb,

gebeurt •, alzo de mecilc lall van zyn
Comptoir op z\nen Aflillent , en op
den

die na

Sergeant aankomt , voor al zoo

O ï N A. lor
verzoekt hy andren'm de plaats ; waar
voor zy zo veel in hen is zorg draj,en,

om dat dit Comproir hen veel voordee-
len,voomamclyk als 't Opperhoofd hun
gunilig is, geven kan.

In de latere ziclbcfchryvingen heeft ^--^^.^

Hila, met zyn Campons uitgeleevert,Man-

*

f41 zielen, 145- weerbare mannen, enfclaap.

64 Dati 's.

Het dorp MolTappal , dat nu mede MofTap-
onder Hila gerekent word , lag eertyJspai.

een half myl van llrand, agter den hoelc
van Mamoa , op een heuvel , dog een
myl beoolten Hila j maar nu leggen de
Campons, Latim , Olon , en Sopele,
met het dorp|e Moffappal dicht be-
zuiden de Velting by malkanderen , o-
ver welke 't geflagt van Intsje Tay, als

voogd van den jongen Tepil , lang 't

gezag gehad heeft , tot dat het zig daar
ineef en meer in gedrongen heeft j dac
eindelyk nog tot andere van zyn na-

zaten
, gclyk wy zien zullen , overge-

gaan is.

Mücfïïippal is fterk i]6 zielen , waar
onder men j-j- weerbaare mannen, enip
Dati's, telt.

Is 'er eenbars en wederfpannig volk De Hi-
op die ganlche kuil, zoo zyn 't die van toeefen,

Hila en Hitoelama, waar van wy onder ^^n trots

de zaken van Amboina vedcheide voor- ^jq^'^*^

beelden zullen ontmoeten. Ook waren Mooren,

zy te trots, om zelf bomen aanteplan- "'tgeno-

ten, waar om zy (dit voor fchande hou- '"^"^^"

dende,) niet veel Nagelen van zich zel-

ven , maar 'er daarom echter geen ge-
brek hadden, alzoo zy die, ryp zynde
van andre wiften op te kopen , en ver-

kogtenze dan aan andre j houdende de
kleene dorpen voor hunnne boeren en
flaven.

zyn genoegen zyn > zo niet,

Men heeft egter, na 't affchaften van
Zywer-

de oude Land-Kegeering der vier Hoof- j/n tot-,,

den van de kuil Hitoe, hier ontrent ver- planten

andering gemaakt, en hen gedwongen, ^^n Na-

dat ider huiso;ezin 80 Nagel-boomkensfj^g",, °"_

moell planten. dat egter (gclyk ook 'tdvvon-

aflchaiten van dieRegcringj niet zonder gen.

^roote moeite, gelyk elders blykenzal,

gefchiet is.

Hier omftreeks zyn het al Mooren,of
Mohhammedanen, uitgenomen dat men
een klcen Chnften-doip ontrent de Ve-
lling heeft.

Als een van de fraje gebouwen der

Mooren op de kuil, daar veel van hun- Afteke-

ne Tempels zyn, munt de nieuwe Tem-
""'nicu»

pel van Hila boven alle andren uit. Wy wetcm-
vertoonen dien in dePlaat, No. XXVII. pel van

van buiten; van binnen valt 'er niets te
""*

zien, dan de matten, waar op zy ne-

derzitten, en een kleen huisken met lin-

nen bekleet, waar in de Priefteris. Hec
gebouw is zeer net , en 't zou veel ho-

ger opgetrokken zyn , indien men dat

N 3'

'

uit
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uit vreze voor de a;irdbevingcn niet ge-

laten had. De traliën, en undre zicra-

den 'er nevens, gclyk ook de neuten,

daar de bollen op ruilen, zynappel-bloc-

zcm, de deuren en bollen zyngeelagtig,

de pilailcrs der Tempel-deuren , bene-

vens de klecne, die beneden langs den

trap lopen, waar mede men na den Tem-
|

pel opgaat ,
gelyk ook al de pilailerkens

tuffchen het trali-werk, zyn zee groen

gevcrwt, 't geen ook de kouleurderge-

flingerde onder- en boven- lyfkn is, die

in 't midden met een effen geele platte

lyft onderlchciden zyn.

Men gaat met vier brede trappen op

,

alwaar men dan twee deuren ziet, die

op een roud gevervvde ityl lluyten, op

de welke , geel van verw zynde , een

brede rode kring gemaakt is, die zich

met zyn andren zwarten ronden binnen-

kring, als ook met de fwarte geverwde

zieraden van inywerk, op de vier hoe-

ken der deuren zeer frai van verre aan

het oog vertoonen ; behalvcn dat ook

het dak, en de kap des Tempels, ider

met zyne zicraden aan de zyden
,
(die

zeegroen, dan root, en dan groen ge-

verwt zyn,) zeer het oog van den be-

fchouwcr verluiligenj en voor al verto-

nen zig de drie bollen bovenopdehoog-
ftc kap des Tempels zeer frai , waarvan
de middellle peer gezegt werd van zui-

ver zilver, en de twee andre van gout

te zyn , doch ik gelove dat het eene

maar verzilvert, en 't ander verguit hout

wezen zal, dat al genoeg is, om in de

oogen der mindere Mooren te blinken >

hoewel Hajfan Soeleiman^ cerft een van

defynfteenvermogenftePriellersopdeze

Icuft geweeft, daar na Orangkaja van Hila,

met de naam van Orangkaja Boclan ge-

worden, die ontwerper en belteller van

den bouw dezes tempels geweeil is,fyn

genoeg was , om 'er van den onnozelen

inlander gout en zilver voor te ontvan-

gen, aangezien grootenen klcenen hem
als een Godheit ( zelf toen hy nog maar
Priefler was ) voor al na dat hy van Ba-

tavia met zulk een pragtige ftatie geko-

men was , aanbaden : want al wat hy
deed was goet , en al wat uit zyn han-

den quam was heilig.

HctOdi Na dat wy dit Oeli Helawan, (dat
Saykfli. 2y ook wel 't onver\'alfchte noemen) en

de dorpen , daar onder ftaande , dus ver-

re bcfchreven hebben, zo gaan wy tot

het Oeli SelcfTi, of Sayleffi over. Het
legt in 't Noorden , en in 't Noord-
Oollen van Hitoe Lama, en beftaat uit

de dorpen Latoc (anders eigenclyk Ma-
maio) Poloet , Haufihol , Lojen , en
Licn, dat 'er nu van afgefc heiden is.

Mamalo. Latoe of Mamaio, een groot dorp,

lag eertyts wel anderhalf myl landwaart

in op 't gebergte, of zekeren vallen heu-

vel
, Jaloeli genaamt , niet verre van de

groote rivier Way Ela,of Solopay,dog

nu legt het aan llrand, ontrent ander-

half myl benoord-ooften Hitoc Lama,
tuffchen het welke en dit dorp , men
de voornoemde rivier Way lila een half

myl ten Noord- üoften Hitoe Lama,
en dan nog tweekleene watcrkens heeft.

Het legt met de drie andere dorpkensvan

dit gelpanlchap aan 't zanr-lband Le-
j^^ig^pj,^

belilfa j aan een riviertje Way Oemc,
dat is, de rivier des lands genaamt, en

een weinig beneden Way Lia. Het be-

llaat uit drie Campons, zamcn llerk 2.7

1

zielen , 84 weerbare mannen , en 28
Dati's, Ifaande onder een koning, ge-

menelyk Latocpolooweno genaamt. Op
dit Mamalo vallen benevens de Nagelen Nootcn-
ook zo ichoone Nooten-raun"chaac-bo- bomen,

men, als in Bnnda, gclyk mede op Le-

I

belehoe.

j

Het dorp Poloet of Poroet , hettwede Poloet.

van dit Oeli , lag een half myl Noord-
,

Ooltelyker, dan Mamalo in 't ecrfl lag,

i

'^^g l^S^ "'^^ mede beneden aan llrand by
die van Mamalo. Zy ftaan onder een
Hooft, dat Latoc-vjiloeloc genaamt werd.

!
Men zegt, dat zy van Porto al kom (lig,

ien herwaarts gevlugt zyn, om de wrced-
heit van den koning van Porto, opHo-
nimoa, te ontwyken. Zy zyn llerk lio
zielen, 6i weerbare mannen, en 15*

Dati's.

Lojen, het derde dorp, legt niet ver- Lojeni

re van Poloet, na 't Noorden of Noord-

I

Ooden , dog 't rivierken Wav Oeme
legt 'er tuffchen beide, hebbende (gelyk

ook Poloet plagt te hebben) een moeje-
lyken opgang, zynde in de oorlogen van

Kakiali een valligheit van hun geweeft.

Nu legt 't mede aan Ihand en is fterk

140 zielen
, 47 weerbare mannen , en

\(j Dati's, onder haren Orangkaja.

Haufihol , 't \icrde dorp van dit ge- HaufihoL
fpanfchap, lag nader aan itrand, langs

een laag dog zeer icherp gebergte , dat

al mede een zeer Iteilcn opgang, en ook
tot een Veiling der Hitocëfen gedient

had , en was een jialve myl benoorden
Mamalo zodanig, dat het op 't llrand

Zaylapi uitquam
,
gelegen. Het had drie

grote Campons, die met hare huizen tot

aan den berg Capaha zig uicilrekten.

Zy zyn onder hunne Orangkaja nu 412,

zielen, iij weerbare mannen, en fo
Dati 's fterk.

Ontrent een halve myl na 't Noord- B„g
Oorten dicht aan llrand, heeft men den Cap.üia.

fteilen berg Capaha , waar op zig de weer-

fpannigcn in 't jaar 1(543 onder den
Orangkaja Toeloecabeft zeer verilerkten,

en dagten dat die poft onwinbaar wa-s,

ten ware de Hollanders vliegen konden,

wat daar van gevallen zy, en of die plaats

zonder vleugels te veroveren was, zul-

len
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•t Ge-
bergte

Tanita.

t)aar

Veel

weglo-
pers zig

verber-

gen.

Swaar
hooft-

hair van
een der

zelve.

>vy op zyn plaats zien. Dit is geen dorp,i Ecityds lag het in 't gebergte met zyn
maar een woeft gebergte , dat andcrhaU i drie Campons wel anderhalve myl van
myl in 't ront niet bewoont, en in de| Itrand > dog nu legt het aan Ihand in

tyt van den Heer Philip Lumfzen aan Ta-
1

een bogt op de Noord-Ooft-hoek. Het
halik^ Toeban Be/i's derde zoon ^ en va-

der van den voornoemden Tocloecalefi ^

maar tot een woonplaats gegeven was

,

zondereenige i'chynbarc gedagten, dat

men daar in de later tyd met de zoon van

die man zoo veel fpels hebben zou.

Tullchcn Capaha en Way , of pas

achter Capaha, heeft men het gebergte

Tanita, zynde 't hooglle van 't ganfche

eiland , en ontocgankelyk
,

ja zelf de

bomen zyn met een zeer dik mofch
(even als de bomen in'tbofch na 't groot

Dinncn-nieir op Bocro ) zodanig bewas-

fchcn , en dit gebergte ook akyt zoo

kout en dyzig, dat de mcnfchen fchiik-

ken om 'er na toe te gaan, wcslialven

daar niemant in tyden van vrede komt,
maar by oorlog, of wanneer men op de

weg-lopers uittrekt , dan zyn 'er wel men-
fchen na töc en boven op geweeft , en

dat zig ook weglopers jaren lang daar

verfchuilen, is zeker. Altoos ik heb 'er

een gezien, die van daarafgebragrwierd,

zeggende , dat hy daar wel drie jaren

zich verborgen gclioudcn had j hy Zag

'er zeer wilt en woeil uit, ik zag noit

ook zoo fwaren hair op 't hooft van een

menfch; want behalven een zeer fwaren

bofch , hem verre over de billen hangende,

waren 'er nog agt of tien zeer dikke

flrengen, als tuiten gebreid , die liera

Hbe'top
dit ge-

bergte is.

Sware
Hars-

booinen.

't Strand

Tom-
mol, en

Indigo

daar ge-

plant.

i.ïen.

mede zeer laag van 't hooft hingen.

Boven op dit gebergte is het volgens

de berigten der gener , die 'er gcweell

hebben, zoo kout, dat 'er geen levent

gedierte ontmoet werd, dan eenigefwar-

te hagediflen , die zich in een mofch

,

dat zoo dik als een man in zyn midden

is, verfchuilen. Jazelf kan men'er geen

vuur aanhouden , om dat het mofch en

't geboomte te vogtig is, tot zo verre,

dat men het water daaruit drukken kan.

Wat lager is het warmer, endaar heeft

men Damar-of Hars-bomen, die over-

vloet van hars uitleveren.

Ontrent een myl ten Noord-Ooften
van Mamaio heeft men een vlak Huk
lands aan llrand , Tommol of Toemol
genaamt , dat in de later tyd , onder de

Heer "jctnder Stel ^ tot aanplanting van

Indigo gedient heeft ; ook heeft men
tuflchen dit en Mamaio , twee kleene

rivierkens.

Een groot half uur beooften dit ftuk

lands legt het dorp Lïen, dat tot den
oorlog van Capaha mede tot dit Oeli be-

hoorde, dog is toen daar van afgeichei

ilaat onder een Orangkajaj en is iizp
zielen,onder welke }4f,weerbare mannen
en 1 2f Dati 's. Men komt van Toemol in

een vierendeel myl op Hoehoe, dat nog
een myl van Lian lag. En nog een quarc
myl van Toemol heelt men \Vay Ma-
ta, en nog een weinig fchcppens verder
komt men by de voet van Capaha.
Tot hier toe ftrekt zig 't gezag van 't Crenè-

Opperhoofd van Hitoc uit > dog om 'tpaalvail

gemak wegen die van Lïen hunne N a-
"j

S'^'^''-''^

gelen (zo my voorftaat op hun verzoek ,
^"_"P'

om dat Hila zo ver van hen at is) op Ha- i.üofts

roeko, dat al eenigzins eeii vette veder van de

uit de rtaart van dit HitoecesOpperhooft, h*
"^

en voor 't Hooft van het Eiland Oma, ''^'^'

zeer voordeeüg is
i
dog zy Itaan anders

voor 't verdre onder 't Hooft van Hitoe.
Elet volk van Mamalo , en die verder Mama-

onder dit Oeli behoren, vallen vry watlo'i>^<^lfc

lui, ja onwillig zelfs tot die dienilen,

die zy verpligt zyn te doen , en llouc

in 't ondernemen van zaken , waar toe
zy geenzins bevoegt waren , waar van
zy preuvcn aan haar eigen volk,zelfnog
onder de oude regeering der vier hooi-

den, gegeven hebben. Zy waren in ou-
de tyden Oeliliva's, dog zyn door zeker

gefchil, 't geen zy met die van Leyti-

mor kregen , toen zy nog by Hoetoemoe-
ri woonden , üehlima 's geworden , ver-

fchillende in hun nieuwejaar en feeitcn

van de andre Hitocëfche Mooren.
Het derde Oeli , Sawani genaamt , be- j^et bdj

llont uit de dorpen Wackal , Eli , Sena- Sawani.

lo , Peliffii , en Hoekonaloe > dog die

laatfte, Chriften geworden zynde, zyn^^^i^g'

van hen afgezondert , en in den iuham Chriiten

van Amboina aan de drie hui?,en ge-gewor-

plaatft.
'^^"•

\V ackal , een kleen dorpken , dog Wackali'

egter 't Hooft van 't Oeli, legt een half

myltje bcwellen Hitoe Lama, aan een

riffig Itrand, waar ontrent men vcelCa-

lappus-boomen heeft. Het ftaat onder

een Orangkaja, die 't gezag voert over

304 zielen , s>j weerbare mannen , en

46 Dati's.

Hier zullen wy op zyn tyd eenen orang-
Orangkaja TamaleJJï \'\ndev\ ^ die met A7ï- u^ja Ta-.

kialt heeft moeten in de keten gaan , om malefTi

dat hy zig ontrent ons allenthalven on- j"
^'Jj

getrouw betoont had, hebbende zig ook
'

laten gebruiken, om de Macaifarcn te-

gen ons in 't jaar 1Ó41 om hulp te ver-

zoeken.

Peliila , wel eer boven in 't gebergte pcnnaj

den, alzo 't onze zyde koos, en zig by
j

gelegen , was maar een kleen dorpje,

die van Way voegde, waarom het na- 1 nu meelt uitgeftorven , en waar van 'c

derhant, by de Heer de /^/^«;i»^i tyd, | overige volk nu in Wackal woont, daar

ook op zig zelven gelaten, en tot nog
j
het agter Eli plagt te leggen j hier valt veel

gebleven is.
"

.

fyne
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fync bniine ,

geele , en iVarte oker.

En. Eli lag wel eer ook in 't gebergte ag-

ter Hila •, dog nu digc beoollen Hila

,

fterk zyndc 94 zielen, 51 weerbare man-

nen, en 18 Dati's-

Senalo. Scnalo , het llcrkfte dorp van dit Oeli,

lag eertyds een groote myl beoollen Hi-

la, en wel een myl in 't gebergte, bo-

ven de rivier Wakkahoeli, op een zeer

fteilen en fcherpen heuvel ; dog nu leg-

gen zy ontrent de Velting van Hila,

llerk 1

1

6 zielen , 4f weerbare mannen

,

en 2.8 Dati's.

Nu gaan wy van dit tot het Öeli Ha-

^]^[ °'=^' toenoeko over, 't geen uit de Moorlche

noeka dorpen, Kavtetto, Nokohali,Thealaa,

Eflen, enWawani, bellaat.

Kaytctto, het Hooft van dit Oeli, is

een dorp , dat eertyds een grote myl bc-

weden Hila, aan den opgang van een

gebergte lag, 't geen aan den berg Wa-
wani valt is, op een plaats, die niet moe-

jelyk om op re i^aan, dog wel een myl

van ftrand af was, aan welk ilrand zig

twee of drie rivieren by een ontlailen,

niet verre van Hatoe Noekoe, dat in 't

Weftcn lag , en een hoge fwarte rotzi-

ge hoek was, alwaar ook tuflchen de

kloven der klippen een rivier in zee af-

llroomt. Ontrent dit llrand , Pafir Poe-

teh , of wit zant ,
genaamt

,
plagcen in

't laatlle van de tyden der Portugeefen

de meelte dorpen van Hitoe, immers de

Voornaamlle der zelve, by een te leg-

gen, waarby die van Noèjamwel ,v\ug-

tende voor den vj'and , zig voegden.

Hier ontrent, daar die rivier van de

rots en tuflchen de zelve in zee ftort

,

lag wel eer de eerfte HoUantfche Vc-

llmg , 't kalteel van Verre genaamt.

Naderhant hebben die van Kaytetto

zig onder de Velling van Hila, digt by

't itrand , een weinig bewellen de zelve,

nevens hunne andre dorpen begeven, Zy
zyn fterk 165 zielen, 41 weerbare man-

nen, en 2.6 Dati's, ftaande ondereenen

Orangkaja.

Nokoihali, het tweede dorp van dit

Oeli , lag wel eer ook by Kaytetto in 't ge-

bergte, dog wat meer na 't Ooften, en

wel een halve myl van ftrand, opeencn

heuvel, die moejelyk te beklimmen waSj

dog zy leggen nu by een. Het ftaat on-

der een Orangkaja, die over 80 zielen,

iT weerbare mannen, en 17 Dati's,

gebied.

iThealaa. Thealaa , het derde dorp. Wat Oo-
ftclykcrdan de twee andere, en zeer digt-

'er by , hoewel op een anderen heuvel

,

bezuiden de Vefting Amfterdam , een

halve myl land waard in , dog nevens

de vorige dorpen nu digt by Kaytetto

gelegen , is 1 90 zielen fterk , ftaande

onder een Orangkaja, die over 35 weer-

bare mannen, en over i4 Dati's 't ge-

zag heeft.

HRYVïNGE VAN

Rivieren

Eerde
Holland-

fche Ve-
iling op
Hatoe-
noeko.

Noko-
iiaiJ.

Wawani , het vierde dorp van dit
^^a^ani

Oeli , lag eertyds beweften Kaytetto, cnkfTen,

dog hoger op een zeer fteilen berg,

een deel van den berg Wawani zyn-

de, die na dit dorp zyn naam draagt;

wiens top ontoegankelyk, en wel twee

mylen van 't ftrand gelegen is. Tot
den zclven ftrckt zig maar een naeu-

we weg, die de Hitoeëfen in den oorlog

van Kakiali tegen ons met veel vaftighe-

den verfterkten , en daar hy van't jaar i <5 3 S

tot 1643 zich onthielt, waar uit wy
hem egter metter lyd hebben weten
te vernellelen.

Het is tegenwoordig maar een kleen

dorpje, dat "met het dorp Ellen teza-

men maar 100 zielen , 28 weerbare

mannen, en ip Daii 's uitgeeft.

Eflen lag niet verre van Wawani
wat meer na ftrand toe , dog 't is nu

zo goet als uitgeftorven.

Ontrent dit dorp valt fwavel-aarde , Swavei-

die men 'er graaft, waar van zig if(ï- aarde by,

kiali ook tot 't maken van bus-kruit ,^"'^°*

I

op den berg van Kapaha , wift te be-

dienen > dog 't is zeer weinig dat men
'er vint.

Als men hier een mans diepte delft^

is 't als of men kokend, of borlend wa-
ter vernam , dat met een groot gedruis

fchynt aan te komen j ook heeft men 't

zelve wel ontmoet , waar om men me-
nigmaal gevreeft heeft, dat die berg de

een of de andere tyd nog eens 1'pringcn

zal.

In 't jaar 1674. by de groote aardbe- _ ^

ving, is hy zeer gelcheurt , en zyn on-gg^yj^'

deraardfche fwavelkolken zyn ter zydeiwarc

op twee vcrfcheide plaatfen uytgebor-aardbct

ften , en in zee geloopen , waar door^'"*'

groote ftukken lands wegzonken, waar-

om het begin dezer aardbeving aandien

berg ook toegefchreven is.

Agter Thealaa legt nog een fterkeDeRots;

rots , door Kakiali mede verfterkt , en ^'P'^l'

Sipel genaamt. Ook plagt 'er agter

Thealaa in 't gebergte , een magtig

doip te zyn , diens Koning het ticheel

Oeli Kaytetto wegnemen wilde ; dog
die van Hoenoer , toen ook een vermo-

gent dorp , van hen te hulp geroepen Radj*

zynde , hebben het volk van dien Ko-^'iaul,

nmg , Radja Ulaul ^ verflagen, en 'tj'^-^'^"

overfchot van hen is in de fwaare aard- '

beving met het dorp verfonken , dat

aan de groote kuyl in 't gebergte nog

kan gezien worden.

Het vyfde Oeli is dat van L.cM , ofHerOelii

Ala, zo genaamt, om dat de inwooners '-'-^•

in oude tyden die van Alang verflagen

hebben. Hier onder behooren de dor-

pen Ceyt , Hahoetoena , Lebalehoe,

Waufeliia , en Layn.

Ceyt , dat voor dcfen een half myl Ceytj

van itrand , boven de groote rivier

Hoc-
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Mocloe ) op den rug van een gebergte i Het zesde Ocli is dat van Nau , en Het Oei
lag, vertoont zig nu dicht by een wit Binau, onder 't welke Nau, Binau, Hen- van Nau»

ftrand, op, of pas binnen den vlakken neheloe , Hennclale , en Hennelatoea , ^" ^'"^^^

Steene

Veffing.

Lihalc-

!)oc , en

Wanfe-
)4a.

N"ootcii-

boomcii
hier.

hoek Hocloe , bcweften een lleene ve-

iling, die daar geboud is. Het is een

fraay gelegen dorp, dat i86 zielen , f J

weerbaare mannen , en 34 Dati 's , heeft.

De Orangkaja van dit dorp is hooft

van dat Oeli , en het dorp legt ander-

half myl bewellen Hila. Tuliciien Ceyt,

en Hatoenockoe , een myl buyten de

wal, is een riF,dat idcreen niet bekent is.

Haboetoena , dat eeityds bezuyden

Ceyt lag, op een ifciien en hoogenbcrg,

legt nu aan ilrand niet verre van Ceyt,

pas den hoek om , hoewel dit dorp we-

gens de ziekte der ingezetenen , al dik-

wils van plaats verandert is
,

gelooven-

de , dat de zelve betoovert was. Zy
zyn 13^ zielen, 66 weerbare mannen,
en 30 Dati 's , onder hun Orangkaja

fterk.

Libalehoe, en Waufela'a, twee dicht

by den anderen gelegene dorpen , zag men
wel eer op een hoogen en ileilen berg

bezuiden Ceyt , ontrent de rivier VVay-

wau, die 'er tutVehen beiden loopt, leg-

gen , hoewel fy nu pas een falconct-

Ichoot van Haboetoena , ontrent de

mond van die rivier , op een hoek land

verplaat 11 zyn. Het laatfte legt een hal-

ve myl van Ceyt, en het eeritc pas half

zoo verre van dat dorp , zy zyn te za-

men 477 zielen, 1 59 weerbare mannen,

en 71 Dati's onder hun Orangkaja 's

Iterk.

Op dit Libalehoe , of Lcbelehoe,

plagt de grootc markt van dat ganlch

Landfchap te zyn , waar toe daar een

neheloe , Hennclale
,

of Hellatoea, behooren.
Deze alle leggen by een opeen uit-OeVe-

Ikkendca hoek , ontrent twee mylenbe- fting

wellen Ceyt , agter de Vellinij Haar- Haar

lem, in 't jaar lóff. daar gefticlit , die 5^"^.,'„°P

wel wat groter, dan de vorige, dog e- Lima.
ven eens van bezetting is. Zy worden
gemeenlyk iSegri Lima genaamt , omvcdri»
dat die vyf dorpen by een leggen, en vieren,

men heeft tuflchen Hila, en Negri Li-
ma , elf livieren , en daar onder verfchei-

de groote. Pas 'er beweften is de fchoo-
ne groote rivier, Wahalela, gelyk ook
nog een half myltje van daar een klecn
fpruitje is , Way Sia genaamt , en niet

ver van Hennehcloe gelegen» Het is

een heerlyk Creweil om te jagen.

In vorige tyden was dit Oeli in twee
deelen verdeelt , te weten in Nau , en
Binau , de twee llrandelykfle ftonden
onder een byzonder hooft , en de drie,

die meer landewaard in lagen , ftonden
onder een anderen Orangkaja.
N au lag eertyds op een fleilen heu-

vel) dog die een gemakkclyken opgang
had , aan wiens voet een fterke rivier

was. Zy zyn nu met haar drie Soa 's,

318 zielen , pz weerbaare mannen , en

34 Dati's, ilcrk. Dit is ook een zeer
ryk Nagel-gcwell,

In 't jaar i6oz. hadden de Hitoecfcn
zig hier tegen de Portugeefcn verllerkt,

dog wierden door Furtado in April 'er

van daan geflagen.

Binau legt niet verre van daar , meer Bina'Ji

landwaard in , en ook hooger > dog de

Nau,

Verplaat-

»in| van

d:t volk.

zeer bequaam en vlak Ilrand was, ook ; top van dezen berg is klcender , en zo
vallen hier fchoonc Nooten.

In 't jaar i66j. zyn zy door ordre

van den Landvoogt van deze plaats te-

gen hun dank, dog om redenen van be-

lang, dicht by de Velling , ontrent de

rivier Hoeloe anderhali'myl bewellen

Hila gélegt.

zigtbaar van buiten niet , als de vorige.

Jarricus maakt 'er Benauw van , dat is,

de zoon van Nau, als of hetHcbreeufch
was i maar die goede man wiit immers
wel , dat de Hitoeëfen geen Hebreeufch
verllondcn , hoe kon 't hem dan in ge-

dagten komen , dit zoo wonderlyk ver-

Myn> Het dorp Lavn lag wel eer landwaard re gezogt , en zoo buiten den haak
in, wel een myl van Libalehoe, om de

Zuid, en op een hoogen fcherpen heu-

vel , die niet wel te genaken was , alzo

de inlandeis zich met rotangtouwen af-

lieten. Z.y leggen nu al mede aan Ilrand,

dicht by Libalehoe , ontrent die velve

hoek , en zyn 178 zielen , fi> weerbare

mannen, en joDatis, ilaande ondereen

Orangkaja, ilerk.

Dit is een zeer ryk Nagel-gewed,
waar by i66f. een kleene lleene Ve-
lling, zonder naam, met 6 Hukken, en

te vertaaien, behalven dat hy dit woon:
ook anders , dan de naam van dit dorp
is, dat is Benauw^ in de plaats van Bi-

nauw,uytfprak; dog wy vergeven hem
dat geerne , om dat hy ons veel andere
dingen , die beter op beenen ftaan , aan
de hand geeft.

Dit dorp is onder zyn Orangkaja
Ilerk , 131 zielen

, 46 weerbare man-
nen, en 2f Datis , ook maken zy drie

Soa 's uyt.

Henncheloc is de naafte berg agter de Henne»
Velling, op de rivier na 't Zuiden toc,htloe.

^ag lieett , geboud is. Dit Oeli plagt t een halve myl van ftrandaf, hebbende
mee een Coracora van 4 Gnadjo's,lioe- een moejelyken opgang wegens zyne

20 man , waar over een oeigeant t ge

zy m 't laar 1671.
zyn, te fchcppen.

11. Deel.

in twccn verdeeld hoogte. Boven is hy vlak , en vol

l vrugtboomcn , zynde in Furtado''s ty-

ü den
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den de vlugcberg van die van Aflaloelo

.
Tcngah Icgr , zo dat nu Tïel maar uyC

Henne-
]ak.

en Larike geweelt. Het is nu 146 zie-

len, f 7 weerbare mannen , en 33 Da-
ti's , onder zynen Orangkaja llerk.

Men heeft hier een rivier, ontrent jmvl

van Orïcn gelegen , Way Kayioeri ge-

naamt.

Hennelalc , het vierde dorp van dit

Oeli , eertyds op den berg Kayfoeli

,

landwaard in van Henneheloe, gelegen,

is nu llerk zfo zielen , 84 weerbare

mannen , en ip Datis , llaande mede
onder een Orangkaja.

Hennc- Hennehitoea, of Hellatoea, ook wel

Litoea. maar Latoca genaamr , lag wel twee my-
len van llrand , en allerdieplt landwaard

in, ook op een berg. Het llond undcr

een Orangkaja, die over 244 zielen, 68

wecrbaare mannen, en 25 Dati's ge-

bood.

Defe drie laatfte dorpen waren in Ka-

Iciali's tyd de iterkfte itcunfelen van zy-

• nen vervallen Haat , om dat ze op een

zeer (teil gebergte lagen , en deszclfs

ingezetenen zeer wel van fchietgeweer

voorzien waren. Het is ook een zeer

Ryk Nagel-geweft , waar op zy zeer

trots en Itout waren. Zy maken te za-

fnen een Coracora van vier Gnadj'os

uyt.

Het zevende Oeli , Solematta ge-

de twee eerile Campons beilaat. Hec
legt pas binnen een klippigen hoek, aan

de Weit-zyde des zelfs. Het is onder
zynen Orangkaja, Lilocbefi , 408 zie-

len, 105 weerbare mannen , en 44 Da-
ti's llcik. En zyn ccnigc van dit dorp
Tïel Chriften geworden.

Chrifle-

ncn lüei.

Het Oeli

Solemat-

ta.

Man
fchap.

Sclioonc

Herten-

65

naamt , is een zeer onvolmaakte ge-

meenfchap , alzo die altyd maar twee

dorpen onder zig gehad heeft , te we-

ten, Tolehoe eu Tïel , want het dorp

Tcngah Tengah , wierd maar voor een

<ïeel van Tïel gehouden j hoewel het nu
drie dorpen zyn.

Tolc- Tolehoe , voor dezen op een fteylen

lioe.tn heuvel, benoorden Tïel gelegen, is nog
niet lang geleden aan itrand vcrplaatil,

leggende op den Zuid-Ooil-hoek van de

kuil Hitoe , onder cenen Pati Jhahm,
die over ƒ 20 zielen, 1 3 1 weerbare man-
nen, en 49 Dati's het opperbevel voert.

Het legt een myl rydens van Soeli. Dit

dorp beltaat uit vier Soa 's. Dit is me-
de een fchoon vlak land , en daar men

jacht, en een uitnemende goede Jacht op herten
Rivieien

^^^^^ ^
jj^. >gj. overvloedig vallen. Men

heeft tulTchen Tolehoe , en Way , vyf

rivieren, en twee drooge waters.

Tïel en
"^^^'^

'
'^'^^ '^^" '^^'^ Ooilelykften kant

dcsidts van Amboina, tuflchcn Socïi, en Way,
Man- aan een zandihand legt , is een kleen
fi-''^P- fjorp , dat uyt vier dorpen , Helau , Os-

fil, Mcal, en Wayl, plagt te bellaan,

dog alzo zy daar alle niet konden woo-
nen , zyn de twee laatlle na die plaats

gegaan , daar nu het dorpje Tengah

Die van Tcngah J engah woonen
nu mede aan llrand , een myl van Tïel , -p^-n^
op dien zelven hoek , dog meer na 't

Noorden , en na buvten , onder twee
Orangkaja's, zvnde nu iterk 274 zie-

len
, 76 wcerbaare mannen , en

D.ui's.

Tullchen Tïel , en Tengah Tengah
, pfogjj

is een vlakke dog klippige en fcheipe vauTiel^

hoek , die zeer gevaarlyk is om den "^«;' ge-

zelven voorby re Ichcppen , alzoo daar^^^^
een llerke llroom vcorbyfchiet, die veel

kleenc vaartuygcn 't onderile beven
helpt.

'lunchen Tengah Tengah , en To-
lchoe|, daar de hoek weer indraait na j^^^j.^
binnen , leggen in Zee eenige grootCtcr.

klippen , Hatocboe , dat is Kaymans-
llcencn

,
genaamt , om dat zy daar wel

na gelyken, en op welke men ook heet

water vind.

Hier vallen in' dit Oeli wel veel Na- ^^'f^
gelen > dog deze fchoon op de Kuil van

'j'-^,n„ai,

Hitoe gelegen , wegen de zelve al me- Tengah

de op Harocko > dog liaan verder onder de Nage-

den Rechtsban van het Kallcel.
"

Ook zeggen die van dit Oeli , dat zy

'

oorfpronkelykc Jav.ianen ,en dat zy met
Perdan Moelay van daar aan dezen hoek
zyn komen ;uxndiyven , alwaar ook ce-

nig volk aan lant gezet is. Zy voeren

te zamcn ook een Coracora van drie

Gnadjo's.

Dit was het, dat wy van de kufl Hi-

len we-
gen.

AI de
Man-

toe, voor zoo verre het gewell onder

dit Opperhooft itaat , of wel de dorpen ichap

van ouds daar toe , en tot de zeven Oe- c'er kuil

li 's behoorendc ,

aangezien Ociïcn
te berichten

, (dat nu in

hadden

't We-
van Hi-

' toe by
een ge-

iten naall Negri Lima legt) onder 't trokkea.

Hoofd van Larike , en de verdie plaat-

fen in 't OoÜen onder het Kafteel be-

hoorden; waar by wy dit nog te voe-

gen hebben , dat alle de ingezetenen der

zelve 7P74 zielen, 22^8 weerbare mrm-
nen, en io2f Dacis uitmaken , hoewel
'er maar 6772 zielen , 1977 weerbare

mannen, en 867 Dati's, eigentlyk on-

der 't Opperhoofd van Hitoe liaan , en

is dit geheel land meell een van de
fchoonlle Nagelgewcllen , die de Com-
pagnie in Amboina heeft.

HET
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TWEEDE HOOFDSTUK.
HEt Nagd-Comptoir Larikc , met de Dorpen Vr onder behoorende. Oerïen.

Een Corponial /'/f?- hoofd. Rivieren, An'iloelo , en Batoe Loebang. En
fcboone iveg op V Gebergte. Oude Saaken van Aflaloclo. Nocflïi. Tclo , en de Ve-
iling Vullingen. Ferder bericht van ^iX.Q)^ \-.o&)XX\^. //(?/ Suyker-broüdje. La-
rike, m r/r Ti/ivVr Way Iki. De Schryver in leiens gevaar r/üt-r Kijay xMaas ^e-

red. Manfchap van Larike. De veiling Rotterdam in Prent verbeeld. V Op-
perhoott , des zelfs Gezag , Voordeden , en Werk. Bejpottelyk geval van zeker

Gebcd-doender. Verder voorvecht van dit 0^'pc\:\\oo{A. Wackalihoe, en des zelfs

JVJanfchap. .Si^ic^j'y ^vj;/ /j/.'« Onnoofelheid. S-ware klip in Zee y voor dit Dorp. De
Tapi-Baey. Z)r Manfchap, onder Larike fiaande .^ by een getrokken. Way. Way
Salaka. Dit Folk befchreven. SchooneW&\\.s.\\-\xc\-\x. Seldfaam geval over 't Vitr-

ten-vleefch , tnJJ'chen den Eleer de Haas, en den Corporaal Jan van Hoorn. De
Pagar Amistborc. Warm water, en ivat hier verder valt. Zeer hoog Geberrrte.

Soeli, en Jchoone Rivier., benevens hare M^n^ch-^"^. Des zelfs ingezetenen Chrilk-
nen. Schoone ivegtujfchen dit Dorp

.^
e« Tolehoe , e« /aW^L" Herten-jacht, veel

Cajoe-Poeteh-boomcn, <?;^ Seree. /^i?7y?/;r/V/É' Rivieren, iiaguala^ m; Chriltcn-
dorp. Vifichery Z/vVr. IVcg »« Hoetocmocri, by ^r x?/y/Vr Toyfapi. f'olk van
Oud Hoctoemoeri. De veiling Middelburg afgeteekent. Een Gracht hier door

Jafl van de fleer Padbrugge gegraven. Schoone ]-jic\\X. , en waar toe den Sergeant
verplicht is. Fermaak hier de Scheepsvrienden aangedaan. Hoe verre Baguwala van
V Callcel is. Rivieren hier. Hativc Kitsjil , een plaats van vermaak. Heerlyk
gezicht van den Roodenbcrg. Defe weg door de Schi-y\'cr eens in een uur af^credm.
Hockonaloe. Rivieren hier. De Laha. Schoone Herten-jacht. Rivieren hier.

Hatoc, ee» Chrilten-rt'or/, onder NoelTAnivelflaande. Liliboy
,

/f^-'i? Chrillenen.
Rivieren foVr. Alang, en''t IFagthnis. Namacoli. Manfchap :.«« <s'// Chrillen-
dorp. De P^xa^(iXi,., van h:Aafkomjl:g. Ferdere bcfchryving defer plaats, 't Getal
der Manfchap by een getrokken.

Het Nagel-Comptoir LARIKE.

HetNa-
gcl-

Comp-
toifLa-

like.

NA dat wy het deel van de kuil Hi-

toe , onder het Opperhooft van

dien naam Itaande , befchrevcn

hebben, g;uin wy nu over tot nog ee-

nige dorpen , die mede op het VVclt-

dccl van dit land, of op groot Amboina,
dog onder een byzonder Opperhooft
leggen, en noit vinder de vier Hoofden
van Hicoe geltaan , hoewel zy wel in

ccn zeer goct

Met de

dorpen,

'er oiulc

belioo-

rende.

veriland met hun seleeft

hebben

Zy zyn Oerïen , AlTalocIo , Larike,

Wakkalihoe, en Tapi, genaurat, en de
party der Oelillva's tocgcdixan. Ook
plagten die van Alang , en Liliboy tot

dit Oeli, dat een gefpanfchap van negen
dorpen was, te behcorcn , in een cyd

dat Wackalihoe nog uyt drie dorpen be-

ilond , en dat die twee dorpen van 't zel-

ve afhingen , of onder dien Orangkaja
van Wakkalihoe nog Honden , dog na-

derhand kregen zy gefchil met malkan-
dren , en Alang , en Liliboy , wierden
ook Chrillcnen, waar door zy van den
andren gefchciden zyn , hun rekening

fluitende met een onder hen gemeenc
goude flang, die zy zo verdeelden, dat

Oerïen, en Aflaloclo 't eenc, Alang en

Liliboy 'c ander hoofd , en Larikc het

middeille van die flang, vennitshetin't
midden lag, voor zich behield.

Het dorp Oerïen lag naall aan Negri Oerïen;

Lima, of de f dorpen , die by een la-

gen, en die de laatlle waren, die 't ge-
bied van 't Opperhooft van Hitoe be-
paalden. Het legt aan Itrand , ontrent

een kleene myl bewelten dit Negri Li-
ma, in een kleen bogtje, niet verrevan
een fraey riviertje , Way Sia genaamt,
dat nog wat wellelyker legt ; dog aan
de and re zyde van Oerïen, na Negri Li-

ma toe , legt de groote nvier , Way
Ama, of 't vader water, en een en een
quart myl van Oeiïen na Negri Lima,
of Henncheloc , toe, heeft men de ri-

vier Wakoliloe , de fipat , of fcheids-

paal tuflchcn die van Oerïen , en Negri
Lima. Het dorp plagt in oude tydcn al

mede op 't gebergte , egter niet verre

van llrand,een kleene myl bezuiden Ne-
gri Lima geplaatll te zyn. Het is een

klccn dorp , dog 't legt zeer verraake-

lyk aan de Zee. Daar legt gemeenelyk
maar een Hollander , die onder Larike

ftaat. Het is llerk f17 zielen, 135
weerbare mannen , en ƒ4 Dati 's -, en 't

heeft zeven Soa 's.

Men plact liier een houte fterkte met ^^™
111 Coi po-

twee punten te hebben , v»'aar op twee
ijj|J,jcj

Hukken gefchut , onder een Sergeant , Hooft.

O i en
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Rivieren.

AfTaloc-

Jü.

en 14 Soldaatcn lagen > dog dit alles is

ingetrokken. De weg tulTchcn Oenen,

en Negii Lima, is Hecht , meelt langs

Itrand over de Iteenen, en men ontmoet

tuflchen beide drie rivieren , dicht by

Ociïen.

Naaib hier aan legt het dorp Affaloe-

Batoe

Loc-
b.uig , en
fdiooüc

wcgop't
gcbcigtc.

zaaken
vanAs-
üiloclo.

Nocd.i
Tcl(.

,

en de
Veiling

Vliiün-

gcn.

bchalven dat zy 'er nog een miflclykcn

dray aan gc\ en.

Deze drie kleenc cilandekcns leggen

af en aan de dorpen van Oeiïen , en
AfTiloclo. Het naalte en kleenlle legt

geen twee i'naphaan - fchootcn van 'c

laatfle dorp j ctog 't groot lle en VVc-

Icgt een driekante

Millingcn genaamt.

lo, mede aan Ihand , ecu quart niylcjc i Itclyklle legt 'er ontrent een goede myl
' "

af. Op dit laatite

ilcene V'clling

v%raar op een Corporaal met agt folda-

tcn legt , dienende ten deele om de
viifchers tegen de Papocwa's, die daar

wel quamcn moeskoppen, te dekken,
te deelcn om in zee een oog in 't zeil

op fluikers, en op de komende fchepcn,

te houden, waar van zy bericht op La-
rike , waar onder zy itaan

,
gehouden

zyn te geven.

Op geen dezer eilanden heeft men
verich water. Op de twee andre \voa~

nen geen menfcben ; dog men wil dat

zy Oeiïen en Ailaloclo genaamt v«'arcn,

en dat zy hare naamen aan die twee dor-

pen gegeven hebben.

Wat nader na Larike toe , ontrent

een halve myl den Ooft-hoek by de
drie gebroeders om zynde , en ontrent

n

meer na de Well-hoek , die de baay van

de Lay, ofLey, maakt. Men ont-

moet , eer men hier komt , vyf rivie-

ren , twee groote dicht by Aflaloclo,

een geineene in 't midden, en twee frai-

je dicht by Oerïen. Een van deze, pas

voorby Aiïiiloelo , is Way Soela , en

een andre redclyk groot , en een half

uur van 't dorp af , is Way Pe-

ca genaamt. Het legt in een fraeje

bogt , is een fchoon vermakelyk dorp,

en heeft een fchoonen Tempel, zynde

mede (gelyk al de dorpen hier om
llreeks) zeer Nagelryk, ook heeft men
de fchoonite weg van de wereld boven

pp 't gebergte, in des zelfs bofch , on-

der de Nagcl-boomen , om zich na üe-
iien , of wel na Larike , te laten dra-

gen , of om 'er te paard onder te rydcn,

zynde overal glad , en vlak , uitgeno-

men dat men eene fteike boven Batoe

Loebang (of een holle klip, die benee-

den aan zee is) van een vervaarlyke

iioogte na beneden daalen moet, 't geen

cgter met trappen zeer gemakkelyk is

gemaakt , hoewel het , als men na be-

neden ziet , fchrikkelyk voor 't oog
is.

Dit Aflliloelo , dat het oude en rech-

te Noefla Telo der Portugeefen was, of

dat zy Rucutellum in hare fchriften

noemen (gelyk wy het zo by Maffeius

en Jarricus vinden) is de plaats , daar

zy allereerll in 't jaarifif. aanquamcn,
gelyk wy elders breeder zullen zien.

Ook zyn het die van Allaloelo , die de
Hollanders in Warwyks Vloot den
weg na Hitoe wefen. Het is onder zy-

nen Orangkaja llerk foo zielen, lyf
weerbaare mannen, en 68 Dati 's. Het
volk is trots en zeer ongeiladig

, gelyk

ook die van Oerïen , die altyd in hun
raad- en aanflagen tegen malkanderen

varen.

Zeer dicht daar by leggen drie kleene

cilandekens , by den inlander Noefla
Telo, dat is in 't Amboinees, de drie ei-

landen, dog by ons de drie gebroeders,

en ook wel , met een verdraejing, den
Noordfen Tel, by 't gemcene volk ge-
naamt.

Dit is het eigcntlyk Noeflli Telo, dat

de Portugeefen , ter gelegenheid van
hun komlt op Aifaloelo, van den inlan-

der dikwils hebben horen noemen, mci-

nende , dat dit de naam van Aflliloelo

zelf was : Een groote misflag van hen

,

een uurtje van Larike , heeft men een
vlakke bügt, ofbacy,dc Lcy genaamt,
daar ook twee kleene riviertjens in uit-

watcren. Een weinig verder als de Ley
heeft men Way Maln-nc,zynde de fcheids-

paal tuffchen die \an Larike, en Afluloe-

lo j en in de Ley zelf een riviertje Way
Timole,daf is , de Ooft-rivier , genaamt.
Hier hebben die van Larike hun mcelle

Nagelen, en Thuincn. Zy behoorde
van ouds die van Aflaloelo toe , en 'c

heeft ook wel tot een ankerplaats der

fchcpcn , die ontrent Larike het niet

houden konden, gedient.

De voornoemde onderaard fche en aan ^''crder

zee uytkomcnde fpelonk , Batoe Loe- bericht

bang genaamt, waar in de zee by on- j^'^",^*'^

weder wel eens bulderen kan , en waar b;mg.

boven die vervaerlyke hoogte met trap-

pen is, legt aan de Noord- zydc van de-

ze bogt ; dog , hoe fchrikkelyk zy te

beklimmen is , dient echter de holle

klip ook wel tot een fchuilpl. ats voor
de Vilfchers, om te vernagten, alzo de
kant agtcr na 't gebergte toe vry groot
van opening is , zig vcrtoonende als een

groot gebouw, 't geen overal met llci-

le en groote klippen bezet is. Ag-
tcr dit hol is 'er onder den berg noj;

, dic veel groo-

, ,,.. ,v«. zig wel man
diergelyk een fpelonl

ter is , en waar in

verbergen kan.

Op de Zuid-hoek van deze bogt heeft Het Zvb.-_

men ook een langwerpige pyramidalei;^f-

klip, Taa, ook wel het Zuiker-broot-'''-^^^J^-

je na zyne gedaante genaamt, daar 't vol

klippen is, tuflchen welke de zee vci-

vaarlyk.
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vaarlyk inbruift , eii waar ontrent of wel

tuflchcn de Ley, en 't zelve, in den om-
trek van een quart myls (waar ontrent men
ook de rivier Way Sala Latoe, dat is

de rivier der lange fteenen, heeft) veel

rood koraal valt. In 't midden van die

baey is ook een Gabba Gabba huis, of

opgellagen loots, waar onder men zyn

ruit nemen kan op banken van gefpleten

bambocfen gemaakt , van welke llofFe

ook de tafel is, daar men iianzit . zynde

vail en hegt werk, 't geen op den weg
een groot gemak geeft, 'rulfchen 't

Zuikerbrootjc en Larike legt de rivier

water,
'S'-

volleWay Sakctc , dat is , 't

zynde redclyk groot ; en een quai t myl

verder , als het Zuikerbroodje , heeft

men het dorp Larike, ontrent midden

op de Zuid-Weil-hoek van de kuit Hi-

toe, of van groot Amboina, aan de ri-

vier Ha of Way Lela , dat is d-j groore

\ier\^"ay rivier. Hct legt twee mylen dr.igens,

dog anders een en een halve myl van As-

faloelo af By fware afwatering kan dcfe

rivier, die vol klippen en fteenen legt

groot fpel maken, en by onweder, daar

een water voor Iban hemels-hoog, 't

geen menig vaartuig koil. De Heer Co-

Larikc,
cnd;ri-

Ila

_/6't, hier eens zynde, zag, terwyl hy
ontbeet, dat zyn grooteOrembaey (waar

op 60 of 70 fcheppers zyn) een lïag van

de zee kreeg , d.it zy na de overzyde Itoof

,

't geen oorzaak was, dat hy van Ichrik

beltorven tot aan de Ley te voet ging.

Ook kan zy wel tot aan de Velting op-

lopen.

Die van Larike plagten inoudetyden,

mede op een gebert^ie, ontrent het Zui-

kerbroodje zich te onthouden, dog zyn

naderhant mede om laag gekomen.
Het dorp heeft niet veel aanzien, om

Schryverdat het over al te kort onder 't geberg-
in levens ^g igg,. j^^t zyn mcde Mooren, Itaande
fie\air,

^^^ onder een Orangkaja, hoewel zy in

oude tydcn een koning hadden, die met

al zyn volk meell ultgcllorven is. Hier

plagt een Orangkaja te wezen KIjay Maas^
dat IS, Gouden Hen., genaamt > maar die dat

waarlyk voor my was,alzo hy my eens myn
leven gered heeft, wanneer ik een hoog
en ilcil gebergte te voet afdalende (om dat

ik my in den draaglloel niet vci trouwde)

van boven neder dacht in zee te liorten,

doordien myn voet , zo als ik op de kant

was, uitlchoot, en ik dus buiten- magt
om my te redden, en al aan 't ovei hel-

len , of buiten balans geraakt was , het

welk hy,die agtcr my quam, ziende, zo
vatte hy my, en haalde my alzo hy een

fterk man was, zeer gelukkig te rug,

want had ik beneden in zee gevallen, zo

zoude ik zekerlyk daar verdronken , of
eer het zo verre quam , op de rotzcn te

berften gevallen zyn , op een yflclyke
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Ichemeide, en daar de zee zich grys en
rocn onder een vertoonde. Ik heb dien

braven Ai/V; y Maas, een .Moor, dog een

man van zeer goeden inborll , wegens
dit geval altvd met een oog van dank-
baarheit, als befcherrner van myn leven

(i» den menfehe gefproken) aangezien,

en God menigmaal voor die genade, toen

aan my bewezen, gedankt, en dien man
waar ik kon dieult gedaan , dat nog-
tans een geringe vergelding voor zyne my
zo tydig toegebragte hulpe gewcell is.

Het dorp Larike beltaat uit drie Cam- Man-

pons, en 't had in oude tyden verlchei- ^^•^.||^^'^°'

de ürangkaja's, onder welke 'er ook een

was de Orangkaja der vrouwen genaamt
wierd , om dat hy haar voorfpraak in

de Lands-vergadering was. Zy konnen
in dit dorp b'37 zielen, zoo weerbare

mannen, en 92 Dati's uitleveren, fchep-

pcnde alhier een Coiacora. Deze lui-

den van Larike, gcly kook die van Wak-
kalihoe , hebben zig in de oorlogen van
KakiaU zeer getrouw by ons gehouden j

hoewel zy zomtyds gedwongen gewcelt

zyn hem te volgen.

Het dorp is ook Nagel-ry k ; dog kan
noit uit zyn ichulden geraken, doordien

zy hier wat quillagtig vallen.

Ontrent de voornoemde rivier heeft £)g Ve-
men een Itecne Veiling van v}ftig voe- fting

ten in 't vierkant, Rotterdam genaamt, ^'^"""

waar op een Sergeant met een bezetting p^^^^

De

gevaar

,

door
Kijay

Maas
gered.

van 30 man is j en nevens de zelve verbeelt,

de woning van 't Opperhooft , die vry

kleen is, om dat 'er voorland ontbreekt.

Wy vertoonen die in de plaat, No. xxviii.

met het Opperhoofts huis, en ecnigean-

drc aan de ecne, en den Moorfchen Tem-
pel , drie verdiepingen hoog , boven op
den berg, mitsgaders een 1ware klip in

zee, waar op boomen waffchen, aan de

andre zydcjbehalven dat men aan weer-

kanten ook veifcheide huizen op 't ge-

bergte, en tulfchen beiden ziet liaan.

Hier is ook een vaft Nagcl-Comptoir, 'tOppsr-

over 't welke, met zy nen omllag van''°°^'^^

wegen de E. iVlaatlchappy , een Onder-
jgif/og.

koopman tot Oppeihoott word geilelt,zag,°

wiens poll, en werk by na in een en 't voordee-

zelve , als dat van 't Opperhooft van
[^"j.'i-'^'^

Oma, bcftaat, hoewel dit laatlte Com-
ptoir veel vermakelyker gelegen is. An-
ders zyn zyne voordeden mede by na de

zelve, en uit de zelve zaken fpruitende,

gclyk ook zyn inkomen van Compagnies
wegen,en al dat wy ontrent Oma's Hoofd
zeiden , hier mede by na even eens is.

Dog alles is hier wat fmallcr, en dit het

fiegtfte van de vier buitcnComptoircn.

Hy heeft zynOrembaey,Bolch-!chie-

ter , en inlanders die fcheppcn. Ook
heeft hy een kleen thuintje,en een koe-

beeft je drie of vier, die niet veel konnen

plaats, waar op het oog door de hoogte I
opbrengen, alzo een koe niet boven een

ü 5
kan
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kan melk daags geeft , hcx;wel die veel

vetter, dan die in Holland, valt. Ook legt

hier een Wondheler voor de bezetting-,

dog een Krankbczoeker kan dit Com-
ptoir niet dragen , die l.ift zou te groot

zvn voor de E. Maatfchappy , en daarom gncur vervolgde liy, ik verzoek pardon

werd 'er Zondags een Predikatie door I hier over, alzo ik geen krankbczoeker,

cenilegtzoldaat,dic'erdubbeldrantzoenl en geen man ben, die hier in geoefcnt is,

voor trekt,voor'tüppcrhooft,en de bczet-

dit my, onbe\vuft,wat hier in te doen,

zodanig, dat ik 'er by na afraakte, ge-

lyk ik 'er ook vlak afgeraakt zou hebben
van ontileltenis , zo ik niet maar zoo

als 'er ftont voortgebeden iiad. Sei-

Befpot-

idyk ge
\al van
/ckcrge-

bcd-

do;;ncr.

wcshalven ik UE. nader bevel, of zo-

danig een verandering hier in, als UE.
goet vinden zal , verzoeke te mogen
hebben. Monfr. De Fiffthcr hier mede
voldaan zyndc, zeidc, ik zal 't u op een

briefje geven, hoedanig gy voortiutn, by
die woorden l.omendc , bidden zult.

De Zondag 'er aan zou K.'.l-vat'nts dit na-

gebed weer doen
, i ui II op een tyd, d.ic

het een Ityve koelte waeide, eii dat het

vry llcrk in die tv.-ee Ichict-gaten tegen

malkanderen trok j waar door zyn brief-

je, dac hy los in de hand op zyn boek
had, het fchiet-gat agtcr hem uitvloog,

zonder dat het (3pperhoort die zynhoec
,_'t nagcbed, na de Predikatie, voor die Ivoor de oogen had , dit merkte. Kal-

Gememte, zoo als dat agter onze Ka-I'yatów ondernilTchcn , in de grootfte be-

tcchiimus gedrukt is , lezen. Men moet naaudheit, weer by die vorige woorden
nu zich te binnen brengen, dat Lari-

1

gekomen zynde, en niet meer willende

kc Mohhaminedaans, ci; dat daar geen 1 hakkelen, alzo hem degefchrevenewoor-
andrc Chriften Overhelt, dan 't Opper-; den vergeten waren, ging nu zonder te

hooft, is. Ook dat de plaats, voor wel- haperen met de gedrukte woorden maar
ke de leilcnaar ftaat, recht voor, en ook

|

door, en bad, gclyk te voren, voor

ting in de Vefting , uit een Huispofti

voorgelezen, gclyk hy ook dagelyksge-

Avoon is 't gebed voor hen 's morgens,
en 's avonts te doen > maar zoo men 'er

een ordentelyk krankbczoeker toege-

bnükte , zou men 'er waarlchynelyk

zulke belachelykc en befpottelyke ge-

vallen niet hebben, als 'er in myn tyd

toen i'ckere Ifaak de Fiffcher daar alsOp-

pcrhooft lag , met een zoldaat , een Deen
van geboorte , A'^/-i(2///« in de wandeling
genaamt, voorgevallen is.

Deze zoldaat zou dan voor d'eerfte

maal op zekere Zondag in de \'^eiting

zodanig regt agter een groot fchiet-gat

van de Vefting was, dat die twee, bv
de minfte wint , wat fterk tegen een

trokken, hetgeen ik, om dat het te pas

komen zal , voor af zegge.

Alles, het ganfch gebed door, ging
wel, dog by die woorden , daar men
voorden tjchout, BorgermeeIfcr,en Sche-
penen bid

, gekomen zynde, hakkelde
liy zodanig, dat hy'er byna geheel af-

raakte, 't geen groote onrilichting aan

't Opperhooft, en reden van Itil mom-
pelen en lacchcn onder 'zommige dertle

zoldaten gaf.

Het Opperhooft tegen deze onorden-
tclykheit,zo veel mogclyk was, willen-

de zorgen , ontbood,zo ras de dienit gecin-
digt w.13 Kalvathn by zich , vraifcnde

hem, hoc hy zo gciiakkcid had, en hoe
het in zyn gedagtcn komen kon , in een
plaats , daar niet als Moorcn woonen

,

voorde Schout , Borgermecller, en Sche-
penen te bidden. Hy zeidc hier op.
Seigneur , het is zo, dat hier Schout

Schout, Borgermeeiler, en Schepenen
van deze plaats ; waar over nog meerder
ontltcltcnis by 't Opperhooft , dan te

voren , en niet weinig gelach onder de
zoldaten, hoewel vry wat lliller, was.

Het Opperhooft , te huis gekomen
ontbood hem weer, maakte hem (eer hy
eens reden hooren wilde) vooreen fchoft,

een fpottcr met denGods-dicnfl,cnvoor
al wat Iclyk was, uit, vragende in veel

toorn , wat hem bewogen had weer
zo onltigtclvk te bidden, en zvn gefchrc-

ven bevel en woorden niet te volgen.

Seigneur , zey hy, een fware wint,
en trekkina: van de fchicte:atcn tcccn
een, is oorzaak hier at izs,^\\ myn wil
en dank geweeft, rdzo my 't briefje uit

de hant gewaait, en 't gat uitgevlogen

isj gclyk ook de Sergeant (uicdrukke-

lyk geroepen, om hem daar over te ilocn

vailzettcn) getuigde gezien te hebben.

Dit llilJe de toorn van 't Opperhooft
alzoo hem dit niet onmogclyk voorqu ;m.

Hy bclaflte hem egcer voortaan zyn brief-

je vail: ie fpellen , en ook wat ter zy-

den buiten die trekking te gaan Ihian,

gelyk gefchiede.

Het Opperhooft van Larike heeft ook VcrJj

Borgermeefteien, nog Schepenen zyn,
en dit is ook de reden van mpi hakke-
len geweell:} want, by die woorden ko-
mende, en wetende, dat my bclait was
lot dat gebed, niet toe- nog af te doen, twee oppaifers met geweer agter zich -als

^o"''

maar de gedrukte gebeden zo te volgen, hy uytgaat, en zyn huisvrouw een; en j^[q^^
gelyk op de fchepen gcwoonlyk gedaan

j

hy heeft alleen van alle de buitcn-op- perhJoft.

•werd,en dcnkende,dat het hier niet Ihiiten
j

perhoofden ook magt , om pas-cedullen

.

kon, God te bidden voor Overheden, 'aan allen, die van zyn Comptoir na Ha-
dic men hier niec heeft, zo vci-zettcdc ! toewe om Sagoe willeu , te verkenen.

Ook

^aa



Wacka-
ühoe.

* Bewys
Van hun
onno-

£clbdd.

Haar ou-

de enje-
gen-

woordi-

gewyze
Van
fchep-

pen.

AMBO
Ook legt hier een Affiftcnc , even eens

als op de andie buiten-plaatfen , zynde't

vordre hier
,
gclyk als elders by de Op-

perhoofden.

Digt by Larikc legt het dorp Wac-
kafihoej dat eertyds uyt vier dorpen be-

lfond, die bos'en malkandercn Honden j

dog nu is 't maar een fray dorp , dat aan

I N A. III
Nu is 'er niets van de kuftHitoe meer byeen

overig , dat ik vete , dan de dorpen S^f^k*

Way, Soeli, en Kaguala, die onder het
''^"'

Kaiteel Itaan. Zy leggen geheel op
de andre en op de Ooit, of Zuid-Üolt-
zyde dezer kuil, en om dat zy niet on-
der een van deze twee Opperhoofden

_ Honden , hebben wy ze voor ecrll voor
een ongcmakkelyk ftrand , vlak in 't ! by gegaan.

Zuid-wellen van 't land van Hitoe legt, Het eerile dat ons in een diepe bogt, Way.
waar in men komt, zo ras meneenkleen ituflchen Lïen, en Tolehoe voorkomt is

heuveltje over is. De inwooners zyn
mede Mooren, die ook een frajen tempel
aan ftrand hebben.

Tot het zelve plagt het dorp Sehit,

dat wel een halve myl van ftrand lag

,

felyk ook , een kleene myl van Larike,

etdorpTapi, tebehooren, dog deze

leggen nu famen by die van Wackahi-
hoe , pas een kanonfchoot van Larike,

onder eenen Orangkaja ppo zielen, 304
weerbare mannen , en 44 Dati 's , fterk

zynde. Ook fcheppen zy te zamen een

Coracora van drie Gnadjo's. In oude
tyden onthielden zy zich niet alleen op
't gebergte > maar quamen ook zo zel-

den beneden, dat die van Larike hen 't

zeewater voor een dierbaar zop willen

te verkoopen , dat zy in plaats van zout

ook gebruikten. Een teeken, dat zy het

weinig gezien hadden , en zeer onnoo-
2el waren.

Zy plagtcn ook met die van Qer'fen

,

AfKiloeloe, Larike, Alang, en Liliboy,

een üeli uyt te maken, dog zyn, gelyk

wy over Aflaloelo zeiden , van een ge-

fcheiden, zoo dat Wackafihoe met La-
rike al in Fitrtado 'j tyd te zamen een

Coracora alleen fchepten, gelyk zy hem
zo na Ternate gevolgt zvn.

Het volk van Wackafihoe is een ge-

willig volk, en dat zigvry wel gedraagt,

20 tegen zyn eigen hoofden , als tegen

ons. Ook zyn zy in Kakiali's tyd eer,

Sware
klip in

zee voor
dit dorp.

DeTapi'
bacy

,

grens-

paal van
Larike.

De Man
fchap

,

onder
Larike

flaandci

het dorp Way. Het legt een myl ten

Ooften van het eerlle , en een groote

halve myl benoorden Tolehoe. Het
lag wel eer op 't gebergte, wel een myl
van ftrand na 't Noord-wellen in opzigt

der plaats , daar 't nu gelegen is. Nu
legt het aan een fchoon vlak zand-llrand,

Poeteh Relli genaamt. Li 't midden
van de bogt , aan een rivier , die hec

fchoonfte water, dat ik ergens oit zag,
op een hagel-witte fand-grond heeft,

waar van die rivier, ten deele in 't Am-
bonich , ren deele in 't Javaanfch , Way
Salaka , dat is , filverwater

,
genaamt Way Sa»

werd, vermits Salaka, op zyn Javaanfch, Lka.

filver beteekend 5 zynde de reden van de
vermenging dezer twee taaien onder een,

om dat de oude Amboinecfen
,
geen goud,

ftlver
,

peerden , en wat dies meer is

,

(die 'er de Javaanen ecrll met woorden
in hun taal, die men nog behouden heeft,

inbragten) kenden , weshalven zy die

dingen ook in hun taal niet konden noe-

men. Dit water , op een Caladi-blad

genomen , is ook als zilver.

Het is een zeer wifpcltuurio; volk-^^. „
. , ,

' ö , .
' Dit volk

dragende quanswys de naam van Oc- bcfdue-
lifiva 's , en dat dan eens Heidenfch , ven,

dan eens Moorfch , dan eens Chrillen,

gelyk wy elders zullen zien
,

geweeli
is.

Hier legt een Corporaal met eenige Schoone
foldaLiten , uit de naam van den landvoogt, Herten-

dan de Chrilïenen van Alang, hier af-cn :om hem wcekelyks een hcrte-bcelltweeJa.'-'lrt

tot ons overgekomen, drie te bcilellen , waar toe zich daar '

Pas ter zyden het dorp in zee heeft 1
goede gelegenheid opdoet , alzo hec

men een hooge vierkante klip, waarop land tulfchen Way en Tolehoe fchoon
verfchcide boomcn groejen. Zy legt

i

vlak, echrer ook tray heuvelachtig, en
maar een ihaphaan fchoot van den Tem- 1 vol Coescoes , of lang fny-grus is , daar

pel af. zy veel van houden , voor al als men dat

Hier mede van Wackafihoe fcheiden- 1 wat afgebrand heeft , komende gcmee-
de, zo komt men , denZuid-well-hoek Inelyk aan die ziltigc afch hkken. Of 'er

van groot Amboina pas om , in de Tapi J van dee/,e Iiertcn-vangll wat voor ótn
dat nu geen dorp , maar alleen een frae- Corporaal overfchieten kan, zullen wy
je Sandbaey is, een kleene myl van La- aan 't volgende geval hooren.

Hegt heugt my , dat ik daar eenen ^eidfaam

Jan i-an Huorn als Corporaal gckcnt heb, ^^^^^ .^

die den Heer de Haas alle week wel zyn herten-

herten volgens zyn taks , dog die vry vkdcli

toezond. DieL.indvoo"t t^"Witn

rike gelegen. Waar mede ook 't ge-

zag van 't Opperhooft van Larike aan

deze kant
,

gelyk aan de andre zyde
met Oerïen , zync bepaling , en einde

heeft. m.igcr waven,
»= den Heet

Alle de zielen, onderditOppcr-hoofd
j

vraagde, of 'er nu en dan weleen vet ^jj. 14,^5

ftaande, maken uyt een getal van iiS5"4 herre-beeft viel, aangezien, die hy hem enden

menfchen-j waar onder zyn 8ii weer- 1 zond , zo mager waren. irVf/e //ffr
, ^'°fP?-

bare mannen, en 2/8 Dati's. [zeidchy: Ikzcndzezo^ ah zy vallen^''^^^''^^'^

««Hoorn,
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DcPagar
Amis-
foort.

Warm
Water

,

en wat
hier ver-

der.

Sccr

hoog ge-

bergte.

en my voorkomen , en kan ze ook anders

niet zemlen. Een week drie vier daar

na quam een van de voornaamltcChine-

fen aan 't Cafteel, Sanco genaamt, dien

Heer een gefchcnk van een keurelyken

doorregen bout hcrtevlecfch aanbieden,

't geen hy , anders noit gewoon gefchen-

kcn van imand te nemen , maar ze wel

rykelyk aan andre te doen , om de

ichoonheid \an den bout, en om dat die

voor geen geld te koopen was , aannam j

vragende te gelyk dien Chinees, hoehy
aan zulkcn Ichoon herte-vlccfcli quam

,

daar hy, die hier Landvoogt was , on-

der wicn alles ilond, geen middel will,

om oit een vet bcctt te krygen. De
Chinees den Landvoogt een wonderly-

ken dicnll willende doen, zei hem in llil-

tc]dat hy dien bout van den Corporaal

van Way, voor een Ryxdaaldcr gekogt
had, en dat hy ze daar ook krygen konj
niet wetende egtcr , dat die Corporaal

daar alleen lag, om den Landvoogt zy-

nc heitebeeften re beilellen.' De Land-
voogd, die den Chinees niets merken liet

,

bedankte hem voor den bout , en nog
meer voor 't geheym } maar de Corpo-
raal wierd 'er van daan geligt ,

(dat zeer

genadig was) en een ander in zyn plaats

gclegt, die 't konftjc beter verH:ond,en
de gunü: van den Landvoogt behield >

want hy zond hem de vette, en verkogt
de magere hcrtebeeltcn , die hem egtcr

genoeg opbragten.

Hier plagt in oude tyden een houte
Vefting, Amisfoort genaamt, al zederd

de oorlogen met Kakiali te leggen , dog
nu is 'er maar een Pagar van paliiladen.

Tuflchcn Way, ai Tolehoe , is ook
hier en daar warm water aan ftrand.

Hier vallen weinig Nagelen , dog,
wegens de natte grond , \cc{ Sagoe - en
ook overvloed van Damar-of Hars-boo-
men , waar van groot vertier na 't Ka-
ileel is, om 'er toortfen van te maken

Dit dorp ftaat onder een Fati , en is

fterk 472, zielen, 1 10 weerbare mannen,
en 41 Dati's.

Nergens is dit Land van Hitoe zoo
hoog, als hier by Way in 't Ooften , en

by Mamaio in 't Wellen, aho daar he-

melhoogc, ontoegankelyl<e,en zeer dy-

zige gebergten zyn , die men altyd met
donkere wolken bedekt ziet, daar zeer

ni

INGE V A N

, en aan een fchoon Ilrand
,

''o niet

Soeli.cn

fchoone

rivier.

zeldai menichcn komen , die

hooger dan de harsboomcn begeven, die

in het hangen van dat gebergte, en an-

dcrhalven dag gaans hoog zyn.

Het zyn nu ordcntcl)ke Chriftcnen

die hier woonen , waar toe Pati Ilcr-

-/aan Cajado , die een braaf man is, zeer

veel moeite aanwent.

Van Way gaan wy over tot het dorp

Soeli, dat een quart myl beweftcnTVel,

dicht by
een fchoone rivier , die mede heerlyk
water heeft , aan de Noord-zyde van
dien inham , en een klecne myl ten
Noord-üorten van de pas van Baguala
legt. Deze rivier geeft zomtyds een
fwarc afwatering.

Het is een kieen dorp , dat op een Des zel&

akelig gebergte , wel een myl lande- ing"»:-

waard m , na Tolehoe toe , op een^^""^^,

plaats , Lei Wackan genaamt ,
plagt te nen.

,

leggen, dog vermits de inwooners zeer

moejelyk hun water om laag haaien moe-
ten, zyn zy eindelyk beneden gekomen,
daar het vry beter is.

Dit dorp bcftaat mede uit Chriftcnen,
en is onder 't gezag van een Pati , die 't

bewind heeft over 405 zielen, i onweer-
bare mannen, en 34 Dati's; fchcppen^
pende nu ook hun eigen Coracora , daar
zy voor dezen met die van Baguala
fcheptcn.

Het dorp legt zeer digt onder 't ge-
bergte, hoewel 'er een fray veld tuflchen
de Pas , en Soeli, dicht by 't laat lle dorp is,

daar anders de landweg, by hoogwater,
vry liegt valt , hoewel 'er groot on-
derfcheid is, of men hem wel gemaakt,
en overal voorzien heeft , of niet, alzo

'er twéé of drie ongemakkelyke hoog-
tens zynj anderfins heeft men , by laag

water, een fchoone weg langs ftrand,

na Baguala; daar men hier en daar veel

fteenen
,

gelyk men vlak voor 't dorp
ook een rif , dat al vry groot is,

heeft.

Na de kant van Tolehoe , dat 'ei'Schoone'

ontrent een myltje aflegt , heeft men, wegtus-

zo als men voor by de rivier den berg ^'^'^^'^ ^'^

opis , een fchoonen weg, die raeelt ^°J,P',^"g

;

vlak, en uitnemend vermakelyk , be- en heer-*

halven dat hier alom ook fchoone gele- 'yke her-

genheid totjaagcn van herten, en bofch- ^'^'^J**-''^'

verkens , is. Ook heeft men hier de

fchoonfte gezigten, gebergten , en val-

leycn, die ik weet ergens by een gezien

te hebben. Het Haat hier ook op die

vlakte , die men palFeerd , vol Kajoe^Y^"
Pocteh-boomen, uyt wier bladen ( die pQ-|.°^j]_

wel na de wilgen-bhden gclyken , dogboomen'
veel klcener en fmallcr zyn) die fchoo- en Serec,

ne Kajoe Poeteh-Olie getrokken werd.

Hier en daar ziet men ook veel Seree-

boffchen op den grond ter ::yden den
weg liaan , waar uyt de Sercé-olie , of'c

Oleum Schxnantivoortkoomt: want de

Sereé, of 't Arabifch-Hoy, is een en 't

zelve gewas. De rivier van Soeli is Lori „ ,, ..
,T ° j . , . Verfchei-
Hoewa, dat is, rolt pinang voort , om deRivic-
zyn langlaame loop genaamt- Na deren.

Pas Baguwala toe ontmoet men nog vyf
andre rivieren, als Way Ari, dat is de

Pagar , of fchey-rivicr , die Rroot en

twcekluftig is. Way Tatiri , dat is,

de grootc bogt van de pas van Baguala
j
de druppel-rivier. Way Lahoena, dac
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is de Spreeuwen-rivier. Way Larieer,

dai: is , de rivier, die als een ilang, met

bogtcn loopt. En Way IVlahoe,datis,

de Javaanfche rivier j zonder dat zig

andre rivieren hier onder weeg op-

doen.

%, Van Socli nu eaut men na de Pas
Bagua- r. 1

" 111-
la een van Baguala , van waar het land zig

Chriilen aan die, gelyk ook aan de ovcrzydc tot

dorp.
j.^j^ groote bogt draeit. Na een klcc-

he m)'l gaans komt men by het dorp Ba-

guala , dat aan ccn fchoon ilrand , en

met een fracjc llraat uitgebreid, midden

in de bogt legt , zynde al mooy groot,

en ftaandc onder een Chrillcn-Ürang-

kaja , die 't gebied over 433 zielen, 1 19

weerbaare mannen , en 47 Dati 's , heett

,

zynde ook Oelifiva's
,

gelyk die van

Soeli mede. Zy fcheppen een Coracora

alleen, dog plagten voor 't jaar 1666.

met die van Soeli te fcheppen. Zy heb-

ben veel Sagoe-en Saguweer, dog niet

veel Nagel- boomcn.
Viflchery Aan de Ooll-kant is hier een fchoon

land

115
veel hun vermaak voor een dag

gaan nemen ,

de gelegenheid
,

van die Sergeant

hier.

Weg
na Hoc-
toemoe-
h by lie

rivier

Toyfa-
po.

Volk van
oud
Hoetoe-
moeri.

Vefting

Middel-

burg af-

getee-;

keut.

.

de Landvoogt voor zichftrand , daar _
vidchcn laat , anders verpagt hy dat

,

dog de overwal is Iteenagtig en klippig,

dan alleen by 't riviertje '1'oyfapo legt

een weinig Ilrand , van waar een weg
na lioetoemoeri is. Ook heeft men aan

die zyde van deVelting agter des Serge-

ants huys ecnig volk van oud Hoetoe-

moeri woonen.
Hier is ook een kleene fteene Vefting

door den Heer Padbi-ugge gebouwt,
Middelburg genaamt , met een Pagger
'er om , waar in to man tot bezettmg
legt , over welke een Sergeant gebied

,

die , een redelyk goed huis buiten de

Vefting , dog aan de gemeene weg.
heeft. Wy , vertoonen die

dorp, in de Plaat, N». xxix.

met het

Een Die is de doortogC van alle vaartui-

gracht gen, groot en kleen, die van 't Kafteei

MvlT"'^ de i\is , en de UlialTcrfche eilanden,

de Heer of van daar weer na 't Kaiteel willen,

Padbrug- die daar alle ontrent een groote 1 a 300
ge gcgra- treeden verre, van den Weftcr-in den

Oofler-inhum moeten overgchaalt wor-
den , dat over rollen en met magt van
rollen gefchiecl. Nu is dat gemakke-
lyk, alzo 't maar een kort rak is; maar
eer de Heer Padbtiigge den Inlander die

gragt van de Mata-palfo , dat is, van 't

oog van de Pas, ofvan 't begin van dien,

en van de weftcrZee, weleen quart myl
verre had laten graven , was het ihien-

maal zo moejclyk , alzo zy die vaartuy-

gcn toen zo veel verder over land moe-
flen haaien.

Dit overhalen der vaartuigen geeft hierSchoone

waar'toc'^^"
groot leven, behalven dat "deze Pas,

denScr- of dit Baguala , ook een plaats is , daar
gcant de Heer Landvoogt , en andre , met

J'"'^^^'^'
groote gezelfchappcn, te water , en te

II. Deel.

makende tegen den avond
gemecnlyk weer thuis te zyn. Men
trekt daar dan de Zegen, of't Net , waar
in men gcmeenelyk veel vifch heeft, en
men vangt 'er een herte-beelt of twee
tegen die tyd , waar toe aldaar zeer goe-

gelyk het ook de poil

is , om 'er den Land-
voogd weekelyks een Ituk of twee te

befteilen.

Ik ben daar verfcheide maaien , met Vermaak

60 of 70 goede vrienden aan een tafel h'" 'ie

geweeft; dat gemeenelyk waargenomen ^^"|^';^'-]|f^

werd, als de fchepen hier leggen, om die a-ange-

fchcepsvrienden wat vermaak aan te daan.

doen j dat zy dikwils al bevorens ver-

dient hebben , vermits men in 't üollen

by geen grooten gaat , zonder hen ee-

nig gefchenk te doen j hoewel die edel-

moedig zyn , dit noit onder zich laten.

Het is wel verboden ,
gefchenken te ne-

men ; dog men kan die niet altyd afwy-

zen ^ behalven dat het ook als een ver-

agting opgevat word.

De weg tuflchen de Pas ^ en ' t Kafteei
, ^^^^ ^^^i

is ontrent twee groote mylen verre j dogreBagua-

men is 'er te water , en te land, wel wat'-i^'-^i'^

langer over bezig j te water wegens dcj^

ftroom die men tegen heeft, en te land,

om dat men hier en daar zeer ongemak-
kelyke en klippige fteilten ontmoet, die

ons nootzaken langzamer te ryden , be-

halven dat men ook (doordien 'er veel

Sagoe-boomen onder weeg zyn) wel

eens diep door 't water ryd , of door

deze en gene rivier , wat opgehouden

word. De rivieren, die men over moer,

zyn, van de Pas na Ambon,dcze: Way
pj^^gj-gj^

Maroewa , dat is 't water der jonge hier.

Dogters , Way Lateri ,• dat is j 't water

daar Sardyn (een zeker vifchjc) is, Way
Poeteh Tsjina , dat is , het water dat

zo wit is, als de Tsjineefen > Way Lo^
pa, dat is, de Lompa- (ook een kleen

vilchje) rivier} Way Malcne , dat is,

de ililloopende rivier > WayTpewa,dac
is, de Saguweer-rivier , en Way Roe-
hoe, dat is, de Kift-rivier. Deze weg

jj,^,,^.^

is nergens fraejer , dan by Hative Ki-Kitsjil,

tsjil , of kleen Hative , een plaats , den een plaats

Vry-Koopman , de Heer Joacbim £«-^*"|^""

gel toekomende , en daar de Heeren
Landvoogden dikwils met groote gezel-

fchappen hun vermaak gaan nemen, te

meer alzo het woonhuis zeer vermake-

lyk aan de zee , zeer luftig ontrent een

groote vlakte onder het gebergte , en

dierhalven zeer wel tot de herten-jacht

gelegen is, behalven dat 'er een uytnc-

mcnde fraeje thuyn v^m allerley vreem-

de en zcldiamc boomcn, door dien Heer

is aangclegt i gelyk hy daar ook zyn

koebceften , en ccn groote koc) enftal

heeft.

Van
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Hccilyk
iV:;.iiiit

vaneen
Roodcn-
bcrg.

Van deze plaats af zynde , maav een
j
fchooncn. Dit wwi een togt dien ik niet

quait myl van 't kallccl, is de weg over gccrnc weder om al 't geld van de wee-
rcld doen zoude, en toen kon het even-

wel niet anders zvn.

Het land van Hitoe en Leytimor, is

hier aan de Pas van Baguala met ecnen

fmallcn hals , of Klhmus , die

een vlakken breeden heuvel niet alleen

zeer gemakkclyk, maar het gczigt, dat

men boven op dien berg ,
(gcmcenlyk

de Roodenberg genaamd , en die zeer

wel af te ryden is , hoewel hy al Wat hoog
loopt) over de Stad , over den inham

,

en over de nabuurige gebergten , voor

al met het aanbreken van den dag , of

teyen het onderdaan van de zon heeft

,

quart mvl lang

,

geen

en even breed is , aan

malkanderen valt.

Dit is wel 't voornaamftc

de Pus van jj.igiiala valt te zeggen , vannaïoe.

dat van^og^^

is met geen pen te befchryven,nog met i welk dorp wy nog al aan de zyde van

ivoorden uyt te drukken
,
gclyk ik dat de kuit Ilitoe blyvcnde, na 't paflecren

menigmaal met de uiterltc verlultigmg,

in den morgcnftond vooral ,
genooten

,

ja wel gcwenltht heb myn wooning, of

maar een fpcelhuisje daar te mogen heb-

ben. Zo als men die berg afgereden is,

komt men in 't Moorfchc dorp, en dan

is men na 't overtrekken van een rivier,

aanllonds aan 't Kalteel.

befcAvcg Schoon nu die weg van de PasBagu-
doordcn ala na 'c Kalteel twee grootc mylen ry-

Schryvcr Jcns verre is, waarover men 'er ook

censuur ^^'^^ drie, vooral tegen den avond, wan-

a facie- neer 't in 't bofch veel eer dan elders

<ien. donker word , kan bezig zyn , heb ik

dien weg nogtans eens in eenkleenemyl

tyds (door nood daar toe gedwongen,
alzo ik aan de Pas toen niet blyven wil-

de) afgelegt, gelladig aan galoppeercn-

de, om door de duilternis (alzo ik 's a-

vonds ten half zes van de pas reed) nier

overvallen en genoodzaakt te worden in

't bofch te blyven , om de gevaarlyke

iteilten^ die onder Weeg zyn. Ik quam
ten halfzeven wanneer 't al donker is,

aan 't Kalleel met een jongen , die van

de Pas af tot het Kalteel toe den itaart

van myn paard met los gelaten hadj

maar een ander flaaf van my j die mede
volgde, was ontrent Hative Kitsjil voor

dood op de weg buyten m\ n weten
blyven leggen , 't geen (zo hy daar na

zeide) veroorzaakt was , om dat hy,

zeer dorltig en bezweet een rivicrdoor-

l-oopenctc, een hand of twee koud wa-
ter gedronken hjd ; hoewel ik hem,
20 ras ik dat vernomen had, 't huis en

te rechte dede brengen. Ik ontmoete-

de onder weg vy f Itroomende rivieren,

en zes die in 't drooge Moeion zo droog
zyn , dat ik 'er ganich geei> water in

vond.

Wat myn paai-d, dat een kleen bcelt,

maar ongemeen Inel , en zeer vuurig was,

en my aangm_^, wy droopen van 't nat,

en ik had geen droogen draad aan myn
lyf, het quaadilc van allen zynde , dat

ik den Heer Landvoogd , die met een

groot gezcll'chap te water vaiv de Pas van

Baguala quam, inhalen, en dien avond
met zyn Kd: nog ectin moeit, daar ik

meer lult had om wat te ruiten; en niet

veel tyd , oin my fclüch k wat te ver-

van drie rivieren lani's 't land van Hoe-
noct , en langs de rivier Ajcr Goeroe
Goeroe, nevens nog twee andre, en al

langs een groote bo;;t , die wel ander

halve myl duurt , eindclyk op de Drie

huyfen , of aan 't dorp Hoekonalo , n;i

't paflccren van een kleenenhoek, Mar-
tyn Alfonfus hoek gcnaamt , komen j

dat ontrent twee mylen van de Pas van

Baguala legt , zynde een kleen dorpje,

dat zeer zwak van volk , en pas in itaat

is, om 150 zielen , 46 weerbare man-
nen , en 16 Dati 's , op te brengen , die

niet icheppen , maar alleen brieven over

en weer bcltcllen ; itaande onder een

Chriften Orangkaja, die vry fober ,• ge-

lyk dit ook een van de armlte dorpen is^

die ik kenne , hebbende weinig Nage-
len, maar veel Sagoe , en Sagueerboo-

boomen. Hier is deze inham op zyn
Imalite , zo dat men de paarden daar ook
laat overzwemmen , als men na Hila ry-

den wil.

Van Plockonalo na de Laha gaande , Rivicfea

daar 't land weer een groote bogt van hier.

twee grootc mylen maakt , die al wat
bcwclten daar de vlakke zandigc Melis-

of Martyn 1'onfo's hoek bcgind , heeft

men dien zclvcn tyd van noodcn , om 'er

te komen. Men komt eerlt , langs een

fracy itrand,dat hier en daar cgter Itee-

nen heeft, een quart myl en verder van

de Drie huyfen, by vcrfcheide rivieren,-

te weten , by Way Lela , W'ay Amc

,

Way Letie, Way Sahoero , Way Lïa ,

Wav Mafili , VVav Pia Kitsjil , Way
PiaBefar, Way Wcti , Way Wefa,
Way Opolari , Way Walawa , Way
Meten , dat is 't fwart water, Way
Matalè, dat is 't lekker water, en Way
Lawa genaamt , zynde dit een groot

water , niet verre van de Laha , alwaar

het land na den hoek van de Laha ook
toedraait. Alle, of wel de mccite van
deze rivieren , tulFchen Hoekonalo en
de Laha, zvn groot, en ten miniten een

roede biccd, en biceder.

Dan komt men aan de Laha zelf, DeLahci,

daar niet als cenige Mooren wooncn,en
daar KimcLiha haft, wel eer Koninkly-

ke Stadhouder van Boeio , nevens zyn

Broeders , Capitcin Laoet , en Bongafari,

op
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op dien vlakken grond , onder een me-
rigte van zecrlommcrigcCalappus-boo-

huysgezinncn woon-

ïlf

men , met cenigc

Schoor.o

Hc-rttn-

jacht.

Rivieren

hier.

den, en ook een f'raeje Moorfche Tem-
pel hadden. Hier heeft men ook een

water , Ajer Laha genaamt , zynde een

quart myl verder als Way Lawa gele-

gen.

Dit is hier een fchoon en vlak land

om te jaagen , gelyk ook de Hceren
Landvoogden wel met grootegelcUchap-

pen na de Laha gaan , om een dagje

hun vermaak daar te nemen, alzo 't maar
een myl j of vyf quart myls , van 't Ka-
Iteel is.

Aan de andre zyde van de Laha heeft

men ook pas 'er voorby Way Niin-

tatti , een quartier verder , Way
Mctéle , dat is , 't zoet water , en

nog een quartier verder een groote

rivier , Ajcr Sakoela genaamt , die by
den regen-tyd het ganfch land aldaar boomen , en

roeden breed kan onder cora , dog
,
dat dan als een zee ftaat.

Hatoe,
ctn

Chri-

ften-

dorp

,

onder

Noefla-

hivel

Itaande.

wel 8 a 10

water zetten.

Daar na ontmoet men ook de rivie-

ren i

nan

,

Way Lochoe , Way Warochi-
en Way Aile.

Men zegt , dat hier een

cora

,

der Alang
Chriftenen

plagt

verborgen

weg IS , langs welke de Mooren van

de Laha zeer Ipoedig op Negri Lima

,

of daar ontrent, over dat fwaar geberg-

te weten uyt te komen. Die van de

Laha, fchoon Moören zynde , ftaan de

helft onder N oeflanivel , en de helft on-

der Latoehoelat, vier Dati's onder ider

dorp.

Een kleen myltje van de Laha , legt

het dorpje Hatoe , tullchen 't welk en

de Laha, bchalvcn Ajer Sakoela , nog
maar een kleen riviertje van weinig be-

lang , en ook een binnenwater is , daar

Caymans in zyn.

Men heeft een groote rayl rocjens van

't Kafteel tot de Laha van noodcn , en

van Hoekonalo tot Hatoe wel vier uu-

ren, als men zig dragen laat. Hoewel 't

maar een groote myl verre is.

Hatoe is in zich zeiven een kleen

dorpje, dat certyds een myl van ftrand
,

Noorden aan lag , dog nu digt 'er aan

gcplaatlt is. Het ftaat onder een Chri-

Itcn Orangkaja , die weer van den Ko-
ning van Nocilanivel athangtj gelyk hy

ook met dien Koning , en den Pati

Nocilanivel , ecnc Coracora te zamen
fchcpt. Dit dorp is llerk 353 zielen,

waar onder po wecrhaare mannen, en 44
Dati's zyn. Het dorp in zig zclven heeft

niet veel aanzien. Ook Haat het cenig-

iins onder den Corporaal , die op den
hoek van NoefTanivel legt, die zig daar

eenig gezag aanmatigt. Voor Hatoe ,

Van daar tot Liliboy heeft men dncLiliboy.
quart myls van nooden , zonder dat men
iets dan ccn groote rivier ontmoet , die
zig in drie groote takken fchcid , Ajer
Hatoe genaamt, en die ontrent een halve
myl voor by Hatoe, en een quart myl ten
Noord-Ooilen Liliboy legt. In 't dorp
Liliboy is,naH.itoe toe, de rivier Noe-
noa, en ontrent de kerk Weïr Ala, en
Koko-Moelo j dat is , 't naeu water. Pas
buiten 't zelve na Hatoe 's zyde is de ri-

vier Sekebiri.

Liliboy is een dorp j dat zo kort on-
der 't gebergte legt , dat een groot ge- g, ^^
deelte der huiien zich op en tegen 't Chnlle^
zelve vertooncn. Het legt aan een on- nen.

gemakkelyk en zeer klippig llrand , en •

iiaat onder cenen Pati ^ die flegte or-
dre in mjn tyd hield , en by wien alles

in 't wild Jiep. Het heeft veel Na-
gelen , Calappus , en andere vrugt-

fchcpt zyn eigen Cora-
in 't jaar i6jo. on-

te itaan. En belVaat uit

, die zeer iverloos zyn. 7y
zyn ilcrk 849 zielen , z^y weerbare
mannen, en Hi Dati's.

Van Liliboy na Alang, ontmoet men Rivieren
de rivieren Samahoeko , Way Lalongliier.

(by Namakoli) Oekoholi, dicht by A-
lang, en bey-pele in Alang zelf.

Alang legt 'van Liliboy ontrent eenj^j^^,
(,

halve myl. Wat verder als de helft 't Wagt-
hecft men een Wagthuys beneden , waar huis.be-

in een Sergeant met 16 mannen poft
^"^'"2'

houd , om een Wakent oog op 't fluy-

ken te houden j en te beforgcn , dat 'er

poft-houdcrs boven op den hoek , pas
beweften het dorp Alang , by 't gefchut
gefteld werden , om met een of meer
Canon-fchooten aan die van 't Kalteel

te waarfchouwen , hoe veel fchcpen zy
van de Weft, of van ergens elders , na
Amboina zien opkomen. Men nocmc
dit na een riviertje 'er ontrent , Nama-
koli. Li oude tyden plagten de Alan- ^^jj^^^"

gcrs een halve myl beooilen de Tapi te

woonen , en wel eer nevens die van Li-
hboy een Oeli met die van Oerien, As-
faloelo, Larike en Wuckafihoe uyt te

maken , dog hebben zig naderhand
(gelyk wy onder Aflaloelo zagen} van
malkanderen afgezondert.

Nu zyn zy nog Ooftelyker komen
woonen , daar zy pas binnen den groo-
ten en yfelykcn hoek van Alang , zoo
na dit dorp genoemt, aaneen iiaay Ihand
leggen.

Het is een groot dorp , ftaande onder . .

.

een Chriilen'Pati , die 't gezag over
,;^^i5'"p

loif zielen, z6y weerbare mannen, en vaiuiat

98 Dati's, heeft.^.. ^ ^ -,- .
In Alang zelf, digt Chnlkri

daar de inham vry breed is, en daar de by den berg na Larike toe , is een ri-'^^'P"

volle zee op aanrolt, kan een hol water,
j

vier Way Loeloe, dat is. Hoofd-rivier,

als het wat waeyc , itaan. ' of de bron
, genaamt: Het dorp ver-

P i toons
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toont zig fracy langs ftrand uytgcftrekt,

hoewel 't mede al kort onder 't geberg-

_ te legt.
DeALin- jrjc Alangers zullen geen aal eetcn,al-

cen zo 'zy zeggen van een aal afkomltig te

Aal af- 7yn. Zy hebben een put , daar zy 'er

tendc nog een fray riviertje onderwecg^
en ook aan wederzeidcn de Tapi nog
twee, en tuflchen de Tapi , en Larikc
nog vier of'vyf gemeenc rivierkcns.

Aldus alle de dorpen , op 't ganfche-jfj^jgj-

groot Land van Araboina, of op geheel der

komflig. vecle in voeden , dog zullen 'er geen een Hitoe , zo wel op de buiten als op de '"^'^i"

7,er

plaats,

laten uytncmen j alzo 't hunne naalle

bloedverwanten zyn.

,, , A lang legt van de Tapi ontrent een

bdchry- halvc myljdog eer mendaar komt, moet
vingdc- men een fwaaren berg op, die zeer hoog

en fteyl , dog met trappen gemaakt is.

Boven gekomen zynde, heeft men een

fchoon Nagelbofcii , daar zy rykelyk

van voorzien zyn. Een weinig verder

wat ter zyden van de weg na de zee-

kant toe , ihat een Huk gefchut om be-

richt van 't komen der ichepen herwaarts

te geven. Een weinig verder daalt men
van den berg af, na een yfelyke klove in 't

gebergte, waar over van fware balken

een brug legt , van waar men door de

rotfen \vccr opgaat , door een korter en

naeuvver weg, die dan weer goed werd.

Daar na pailccrt men een fmal brugget

binnen-kuil, bclchreven hebbende, zo'^'^P'^^
' ' ccn ge-

ls voor or,s niet meer overig , dan alleen uokkai.
nog te zeggen , dat de overige zielen

,

weerbare mannen ^ en Dati's , van 'c

land van Hitoe , buytcn die onder de
Opperhoofden van Hitoe, en Larike be-

hooren,ecn getal van 563 f zielen, ^-jï.

weerbare mannen , en 7,-j\ Dati's, uyt
maken. Dierhalven heeft men op dat

ganfchc land in 't rond 14465 zielen,

4071 weerbare mannen, en i6j-4 Da-
ti's.

Eyndelyk voegen wy bier nog by, dat

zich een diepe inham tuHchen 't land

vnn Hitoe en Leytimor vertoont , die

regen de Pas van Baguala rtuyt , en die

van daar tot de hoek van Alang vyf,

dog tot dien van Noeflanivel vier my-
len ruym diep , en tuflchen 't Caileel

je, ontrent een klecn half uur van Alang en de Drie huyfen een myl , en op an-

gaat men allcnskensafopeengoedeweg, dre plaatfen nog wel wat meer van

dog vry hoog, en fteil afgaande, en dan 1
breedte is.

komt men ter plaatfe , daar oud Alang Hier mede nu gaan wy van 't groot-

plagt te leggen , zynde een mooy llrand, ' fle deel van Amboina , de kuil van Hi
daar men twee redelyke rivieren heeft

in een bogt, waar af de eene Way Li-

la, dat is, de groote rivier, genaamtis,

toe genaamt, over tot het kleenile, dat

den naam van Lcytim.or voert , en in 't

Suid-ooiten gelegen is , om dat ook in

en van daar komt men by de Tapi ,
(die zyn binnenlle te befchouwen , en daar

wy reeds befchreven hebben) oiitmoc-
|

van onderfcheidentlyk te fpreken.

DERDE HOOFDSTUK.
VAn Leytimor. En de Dorpen, daar op leggende. Soya op 't Gebergte. Moe*

jelyke en hooge iveg. Groote Koude hier zomtyds^en op Seroemahoe. Zeer oude

fw (^;X'/:(7 Canari-boom. De oorfprong der Rivier Way Tomo. //^f/ Leytimor
Chrillen , iiytgemomen de Mooren aan den Rooden berg. Oorfpong lan de Rii'ier

den Olifant. Aanmerking ever de naam van zo een Bron by de Maleyers. Rivieren
hier. Dorpen onder Soya beboorende. Oorfprong der Koningen "van Soya. Schoon
Nagel-bofch. Hatcl'ac. Rivieren hier ontrent. Gevaarlyke weg. Een zeer oud
inivüoner in dit Dorp. Nako , en de mocjelyke weg , nevens Hateliie , onder den Ko-
ning ^'rt« Kilang. Kilang, en dejfclfs Koning., nader befchreven. Erna, Rivieren,
e« Hoekorila , f« Rivieren. Leahari, en Rocton. Hoetoemoeii. Nooten-
boomcn Z;;>r. Dit dorp nader befchreven. Rivieren, Screé, e« Coelit Lawantór.
'^oz^xoiw'dS. met de Dorpen. Hare afkomft van\xv\. £«/M<ïrGellagt-Lyll. Fan
Seylale, fwLatochalat. Alsookvankm.-!^oc{oQ. Halong. Hative Kitsjil. Ha-
re ylfkomji. Z)t' Lateri, »iC(/<? o«^/e;- Halong, Hative. ^^w'xQxcn aan de ovcrzyde.

Batoe Poan , of Terra Sigillata , hier. Tawiri. '/ Campon Maredheyka.
Oerimeflen met zyn onderhoorige Dorpen, De Manfchap der Chri (lenen op Leyti-
mor by een getrokken. Fan de Stad Amboina. Deszelfs Teekening. Fan waar
die naam afkomflig zy. Opgcheldert uyt de oude Liederen der Amboineefen. De
Stad nader befchreven- Hare groote in den O'mtrck. Naamen , en verdre aanwyfing
//« ftraatcn. Lengte

.,
en breedte. Fcrdrc \fcgcn ontrent de felve. 't Getal der

Huyfen. Inftruólie voor den Roymecllcr.

Lcyti-
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Van
Leyti-

mor.

Van L E Y T I M O R.

Eytimor betcckent in 't Amboi-
ncefch 20 veel , als het Ooltelyk

En de
dorpen,

daar op
kegen-
de.

T
A—< deel of de Ooilzyde. Om dit Ley

timor net te bcfchvyven , zullen wy eerft

over de dorpen daar toe bchoorende, of

daar op leg-^ende , en daar na over de

Jftad, fpreeken.

Van de Dorpen van LEYTIMOR.
Vooraf zien \vy,dat'tLand vanLey-

timor in 't Suid-Ooften ontrent twee

mylen breed , maar op zyn einde , de

hoek van NoclIIinivel genaamt , zeer

fpits is. De dorpen van dit Leytimor

leggen ten decle op 't gebergte, (alzoo

geheel Leytimor een bcrgagtig land , en

van weinig vlakten voorzien is) ten dec-

le beneden.

De dorpen op 't gebergte gelegen

zyn , Soya , Hatal'ae , Nako , Kilang

,

Erna, en Hoekorila.

De dorpen , die beneden leggen , zyn

Roeton , Leahari , Hoetoemoeri , Noes-
fanivel , met Sey4ale , Oerimeilen, en

cenige dorpen of gchugten, daar toe bc-

hoorende , Soya beneden , eii 't geen
daar onder behoort , Maredeika , Ha-
long, Hativc, en Tawiri.

Het eerlle dorp 't gebergte op , daar

men na 't Zuiden of Zuid-Oolten, van

de Stads Zuiil-Ooftzyde gaat , is Soya

,

en men heeft een myl gaans noodig, om
'er te komen. De weg , die 'er ons heen

leid , loopt van de Stad Ambon af, ten

eerften al zeer Itcil op , waar van de

voor-heuvels vry vlak hier en daar , en

Zeer vermakelyk van uitzicht , voor al

na de Stad , en over den inham , zyn

,

doch voornamentlyk met het opgaan
van de Son , als de dauw (die daar zeer

fterk valt) nog op 't veld legt.

De verdre weg na boven toe is hoe
lykeweg langer hoc ftcyler, doch niet zeerbreed,

waards.
^'^^ "'^'^ ophoud , voor dat men in 't

dorp, en hoogcr gekoomen is.

De grootltc vlakte , die men boven
heeft , is de plaats daar de Kerk , die

zeer klein is , en 't huis van de MeelUr

Soya,
op 't ge-

bergte.

Moeje-

ilaat. De huifcn ilian hier en daar in 't

gebergte boven malkanderen.

Groote
koude
hicrfom-

tyds.

kan hier zo koud zyn door de

dat ik den adem derhoogte

En op
Scros-

mahoe.

Het
groote w.,.-^..

,

menlchen hier zoo dik , als 's winters

in holland gezien heb, dog noit heb ik

't hier kouder gehad, dan in het rcgen-

Moesfon van 170J). Als men uyt dit

dorp een fchip op de reede leggen ziet

,

gclykt het wel een bootje-

Ëcn halfuur hooger als het dorp legt

een heuvel , die nog vry hoogcr , en
Seroemahoe genaamt is , van waar men
over 't land van Hitoe henen de kuft

van Ceram zien kan. Deze heuvel.

die niet breed is, en daar men langs een
fmallcn en ongemak kclykcn weg op-'

raakt , is gemecnclyk met wolken be-

dekt, vooral als 't regenen zal, waarom
dan de inlanders gewoon zyn,J.e zeggen,

dat de Koning van Soya zynen pot om-
gekcert heek.

Twee aanmerkenswaardige dingen
heb ik daar gezien.

Het cerrte is een Ganari-of Amandel- ^eerou*
boom vaneen buiten-gemcene hoogte, de en

en dikte , die ter zyde de Kerk Itond, dikke

en daar al voor de tyden der Portugee-^'^"j^'*

fen, en over zulks ruim loojaarcn, ge-

Üaan had. Hy was nog in zyn volle

kragt , en dragt , leverende ongemeen
veel vrugten uyt , hebbende de dikte ,

van twee vademen , en vier fpannen van
my , of in zyn middel-linie 4^ voet.

Het is deoudileCanariboomopditland,
waar van al de andere voorrgequcekc

zyn.

• Het tweede was , dat daar niet verre Oor»

van 't dorp de oorfpronk , of fonteyn van fpiong

de rivier Way Tomo (die door de Stad''""'
. , , ' . ^ T^ viee
rtmbon loopt) te zien was. Dus gingway
ik 'er met veel moeite na toe, en quamTumo»
'er eindelyk by, bevindende, dat het een
put een voet in 't vierkant, diens gront

met de langfte piek niet te peilen

was. Hier van daan neemt die rivier

haar begin , werdende onder weeg doof
vcrfcheidc fpruitjcs , die 'er invallen,

vergroot , zynde in de regen-moesfon

,

zeer (terk in haare afwatering.

Dit dorp
,
gelyk ook alle de dorpen Heel

op Leicimor (alleen de Mooren aan de Leyti-

Rooden-berg uitgezonderd) zyn Chri- chriften

itencn. uitgeno-

Over Soya , dat boven is , heeft een mende

Pati 't gezag , hoewel hy onder den
^^!;^'^[!'^

Koning , die in de Stad Ambon met het Roden-

ander deel van Soya woont, ftaat. Dit berg.

Soya boven , met dat beneden , is 914
zielen, 270 weerbare mannen, en 86

Dati's, Iterk. Zy zyn Oeli Siva's, en

vier Soa 's Iterk.

Aan de Suid-Wcft-zyde van den berg oor- '

van Soya , dat boven is , is de dubbele fprong

oorfpronk van de rivier den Olifant , die ^.^" '^^

beneden ter zyde de Stad in zee uitwa-^'J^^'oii-

terr, de eene ontrent de huifcn , de an-fant.

drc wat meer na 't Ooften ontfprin-

gendc.

De Malcycrs , die van de rivieren , en Aanmer-

van meer zaaken , als van 't lichaarti van '^"S "-

een menfch fpreken , noemen den oor- ^aani

fpronk van een rivier Kapala Ajer , dat van 70

is, 't hooft des waters, maar noe net- een Bron

j_ r-i.-:j .... '. bvde;
ter, en onderfcheidener , noemen zy "-j^i^iw

meeft Mata-Ajer, dat is, 't oog des wa-grs.

tcrs , of de Bron. Een benaming , die

ik , den oorfprong van dcezc en ver-

ichcide rivieren van Amboina ziende,

zeer eigen en fraay vond , alzo het bo-

P 5
vea
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ven maar gaten in de aaide zyn , die S'iha aan de Rcgcering, dje \6yj. dert

de oogen der rivieren vertoo- 4'^'=" May, Itierh

llivier

hier.

Dorpen
onder

üoya
bchoo-

ttndc.

Oor-
fproiig

tier Ko-
ningen

Soya.

7.ig als _
ncn.

"
I

Na hem wicrrd Bernharchts de Siha,

Men ontmoet daarmede de rivier j die in 't jaar . . . oi Pettccolan ^ tweede

by den Roodenbcrg uitwutcrt , en de zoon vAn Jonian de Sih'a^ Koning , die

Mooren vSn deChrillencn aan 'tCaÜecl in 't jaar 1704. den 6. May overleden,

afzondert, met twee tak ken, gcly kook :
en door Joannesde Siha^ zoon vxnlfaac

de groote rivier van Hative daar haren de Siha. , of van Pati Caias , in 't zel-

oortpronk vind.
j

ve jaar gevolgt , en tegenwoordig nog
Onder dit Soya plagtcn van ouds de !

Koning is.

'dorpen Amanteio , Ahoeiren, en Ocri- De Nagel- en andre vmgt-en Wilde
s,.j,qqjj

tctto, alle zeer kleen, te ftaan j dog die ' boomen maken hier, en elders , op dit Nagd-

zyn , of uitgcftorvcn , of ondcrgcllc-
1

gebergte , zulk een fchoon beloramert •'O''-''»

ken , zo dat zy daar onder reeds gere-
j

bofch , dat ik menigmaal daar onder ge-
'

kent zyn.

De Koning van Soya is de derde Chri-

flen Koning , die zig op dit land ont-

houd , in rang. Deze woont, pas bui-

geten heb , zonder door de zon gehin-
dert te worden.

Het naalte dorp daaf aan is Hatelae , in
j^^tg]^

't Amboincefch bèteekcnende half weg
, Kj'vicrca*

ten de Stad Ambon , wat beoollen de! hoedanig het ontrent tuflchenNako, oflucr.

zelve, naall aan het Camp'on Marcdhei-
j

Kilang, legt, zynde ontrent een halve

ka, alwaar hy in een zeer fraay houten
j

myl verder , dan Soya , langs een on-

huis (na de gebouwen der inlanders) dat
!

gemakkelyke weg , daar men al mede
zyn ondcrdaanen voor hem geftigt heb- ! berg op berg neder moet, en daar men
ben, huisvcll; , maar waar voor (volgens 13^4 zeer fmalle paden boven op 't ge-

de inlandl'che gewoonte hy hun eens

braaf rond heeft moeten zetten.

Deze Koningen, nadatzy alsChrifte-

nen bekend waren , zyn 'er , zo verre zy

zelf oprekencn konnen , al veri'cheide

geweeft. De eerde van hun bloed , van

JLeflidi gekomen met twee Coracora's,

is van de Pati j en 't dorps volk , als Ko-
ning aangenomen , om tegen hunne vy-

andcn^ die van Ema, te ihyden. Hy

bergte heeft. Het legt niet verre vaiï

een rivier, die W^ey Haa, of het water
tuflchen beiden

,
genaamt , en pas een

quart myls van't dorp is. Hoewel men
tullchen het doip So)a , nog een rivier

heeft, na zekere Sajor-Hoetan-booinen,

Soefoean genaamt. Zy loopt boven van
Soya , en zo na beneden door den Ichei-

weg van Hatalae af.

Dit dorp is Iterk 314 zielen, 8 5 weer-

bare mannen , en 16 Dati 's. Het llaat

onder een Oranglcaja; dogdic hangt van
den Koning van Kilang af Men heeft

in dit dorp geen vlakte , en 't is veel,

dat 'er plaats voor een Kerk is, die men
daar, en op andre Chrillen-dorpen, dog
op zeer bekrompe plaatfen heeft. Dit

dorp ichept met Nako onder Kilang

een Coracora.

Zy hebben weinig land, waar op veel i-cn^ecf

Kajoe Poeteh-boomen ftaan , die hen oud In-

niet veel konnen geven. Jk heb hier^"^""*^"^

een man gelprooken, die wel 130 jaren jü,p,
oud, en dien 't toen nog geen groote
moeite was , dit gebergte op en neder

quam op Honipoppo , een wild Sagoe-
bofch toen by'tCalleel, aan, na dat hy
eerft in een oud nu onbekent dorp, Ka-
moeala , tuflchen Hatoe en de Laha

,

gewoont , en om een fware poktyd na
Honipopo gekomen is. De eerlte was
Latoe Conjina (of Daarte de SU-va) die

tot de tyd van dcHecr Hermanvan Speulf

geleeft heeft} hoewel andre meinen, dat

Don Rodrigos BrancosTres Annos (dus ge-
naamt , om dat hy gedoopt wieid, na
dat de Portugeefcn drie jaaren in Am-
boina geweell waren) 'er nog voor de-

zen Latoe Conftna zou gewecii: zyn > dat

wel waar kan wcfen , alzo deze Rodri-

gos dus in 't jaar if 18. gedoopt zynde,' te gaan
dezen Conftna dan wel tot zyn zuonsj Van dit dorp gaat men na 't dorp K.,ko.

zoon heeftkonnen hebben. Confinawxi'V Nako, langs een weg die op vier plaat- Civair-
al in 't jaar 161 7. en ilierf in't jaarióij.

|

zen zecrgevaarlykenbyzonderfmalis,al- lyke

Hy wicrd in de Regeering in 't ja-uv 20 men boven op de rug van een berg, daar ^^'^o-

1617. van zyn zoon LaureusCon/magc-
j

men over moet , maar een voet breedte,

volgt, en llicrf in 't jaar 1Ö58. Hy is
;

en aan wederzydc een fchrikkelykc ileil-

den S.Januaiy löjp. door zyn Broeder,
j

te , en diepte heeft, dat my noodiaak-
7'homas de Siha vervangen, dc*welke in . te uit myn ftoel dikwib te voet te gaan,
't jaar 1604. overleden is. [hoewel ik 'er ook v/el over gedragen

In zyn plaats quam in't jaar 166^. ben, en eens in myn jeugt, te pccrd'er
Pcdro de Si/va , tweede zoon van Lau-

j
over gerecden heb ; maar toen ik die

}-ens Conjina, die agt jaaren regeerde, en
j

plaats wel befchoud had , deed ik dat

in 't jaar 1671. zonder zoonen na te laa- ; noit meer j maar liet my dragen, ofging
ten, overleden is.

j

te voet, dat het zekerfle was. Op de
In den jaare 16jz. quam Eduard de\ weg na dit dorp is een kleine lleilte , met

trap-
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Nevens
Hatclac

onder
den Ko-
ning van
Kilanj?.

trappen gemaakt, daar ik wel dertig man
aan een Itoel had , en nog deinsden zy te

rug.

Het dorp legt zeer digt by Hatelde,

,
pas een kan'oii-lclioot , of twee , 'er ;if >

maar mede vry lioog te klimmen , 7.00

dat ik daar en in de dorpen om Ibecks,

de witte wolken menigmaal beneden my
liebbc zien dryven, dic, daar zy vielen,

zomtyds regen \;in zich gaven.

Het Haat onder een Graat , die van

den Koning van Kilang ook afhangt.

De huilen zyn hier en daar in 't hangen
van een fchrikkelyk Ityl gebergte bo-

ven malkandercn zodanig geboud , dat

men ichrikt het aan te zien. Daar is

geen vlakte, dan die pas voor de Kerk,
en niet r,eer groot is. Het be<le huis,

dat ik 'er zag, is dat van den Graaf, van
planken gemaakt; waar ontrent menag-
ter 't naalle huis vervaarlyke groote op
zig zelven ftaande klipp(«i heeft.

Ir^et komt aan de buitenzydevanLey

iï9
zyn broeder had

,
gevkigt , en , hier ge-

van Kilans;, alzoo hyKomen

.

Konmg

kilanï.

timor aan een kleenc zandltrand , Sea

genaamt , iiy 1 5 alwaar ook 't riviertje, dat

tufichcn hun enHatel'acis, uytwatert.

Zy zyn 5 28 zielen, 100 weerbare man-
nen, en 2 z Dati's, fterk.

Naait hier aan , een quart myls ver-

der, al Zuid op, gclyk de vorige dorpen

ook leggen, is het dorp Kilang, alwaar

den K(jning een frajc planken-wooning
heeft.

De weg hier na toe, is mede op en

heder , dog duurt niet lang , alzo hcc

dorp zeer digt by Nako is. Het legt

ontrent twee mvlcn van 't Callecl op
een flcilen heuvel , aan wicfnS voet de

groote rivier Way 11a is.

Men heeft hier mede zeer weinig

plaats, en geen vlakte ^ zo dat men zig

hier met veel, dan in 't bofch langs fmal-

le wegen, die op en neder gaan , ver-

treden kan. De befte vlakte , die 'er is^

neemt de kerk weg j die (gelyk zy alle

Zyn) van planken , dog vry groot is.

Eer men in Kilang komt, ontmoet nlen

Ook 3 a,4 fmullc en zeer Iteilc aan weer-

zyden afgaande paden , zo dat men
fchrikt na beneden te zien.

De Koning van Kilang , de tweede

in rang der Chriitcn Koningen alhier,

gebied over 4if zielen , 106 weerbare

mannen , en ^4 Dati's ; buiten v/elke

ook die van Nako , en Hatal'ac , onder

hem itaan , en met heimi een Coracora

fcheppcn. Hv woont aan \ Caltcel

in een Ichoon plankenhuis , zyndc een

van de rykfte Koningen , dat aan zyn
zilver, en goud, genoeg blykt.

iJeffelfs Deze Koningen van Kilang zyri af-

^T'lf
komltigvan 'c eiland Noefla-Laoet, uit

ithrl-ven"
^'^'-

'^"""'P
Titaway, zynd5 de eerltc Ko-

ning al voor de tydcn der Portugeezen

van daar wegens eengcfchil, dat hy met

een Konings zoon was, gemaakt. Ooic
zyn zy ten deele vanLeffidi, van eencn
Radja Pi!pocTca\^ of een Papoewafc Ko-
ning, dic op l.cytinior qa:im aandryven,
gefproicn. Een ander gedeelte van hen
is v.mGoramoorfpronkeIyk, wesiialven
zy ook uit diie .Soa 's beltaan , die de-
zen heuvel fchoon gemaakt , zig daar
neder gezet, en eerit de nazaten, van
Radja Papoeiviï , dog daar na ticzcn

Nocrta-Laoetzen Prins tot Koning over
dit dorp Kilang verheven hebben, dat

zoo na de menigte der Kilang- ofKajoe-
Poeteh-boomen, die daar vallen, ge-
naamt IS.

De ccrfte, en ondfte Koning onder
dic van Kilang, dic zy zeggen gekend
te hebben, was Radja Papocwa^ waar
van zy den tyd niet nbt weten te bepaa-

len.

Na hem quam cenen Laioe Befi^ de
cerfte van dcKöelho's, dog voor de ty-

den der Portugeefen, hoewel hy onder
hen nog leefde, en vanhcnzyngcOach.ts-
naam van Köelho kreeg; ook weten zy
den tyd van dezen Koning niet net aan

te wyzcn.
Na dezen quam Emanuel de I. die in

't jaar 1(^17. by de kom ft der Hollan-

ders Koning was. Hy heeft nog onder

den Heer Philip Luxaffen gelécft, en is^

by zyn leven al , door Emaimel de IL
zyn Zoon, ontrent in 't jaar löip ver-

vangen, dog in 't j.iar if>^<j overleden,

latende geen kinderen na.

In 't zelve jaar volgde hem Jntoni

KveÏÏJO fgemeenclyk Q^iëljo gezegt) dic

in 't jaar IÓ78 den io juli overleden , eiV

in 't juar I6j6i den 7 juli provifionecl^

dog den ii December abloluit door Do-
rningoi K'oclbo vervangen is, een wakker
man, dien ik zeer wel gckent heb, en

die gemecnelyk , een Fiuweele fwaite

Rok , met malHvc Goude groote knoo-

pen,' een gouden hoedband, en een ro-

tang met een gouden knop droeg, en

die alles van Silver tot noodig gebruik

zeer pragtig,' na den trant der Hollan-

ders (hoedanig hy dok zeer wel iiti.md

wilt te onthaalcn; in huis had. Hy is in

't jaar 171 1; den 24 December overle-

den, en in zyn plaats is in 't jaar 171 3.

Jacob de Roy ', dic nog regecit , geko-

men.
Van Kilang gaat men na het dorp E- Ema';

ma, dut 2 mvlcn van 't Kaftcel, opeen
vervaaalykcn hoogen ftcenagtigcn heuvel

na 't Zuid-Oolt:en,nict verre, of pas een

quart myl van daar, by den grooten en

hoogen berg Hocwa-Relll, dat is, nog
hooger, en die boven op tot dicht by
Leahari vlak , zonder vrugt boomen i

en een en lialf myl hoog is-, kgt. Valt

'fr
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nla, en
rivieren.

'cr ergens te klimmen, hier niet wei-

nig, alzoo men Iclirikkelykc Ikiltcn
,

en zeer diepe yz.clyke valleyen Uceft.

Rivieren. Ontrent het zelve is de rivier Uiocway-

ln;in, die in de grootc rivier Wnyhaha
vak, die zig a-an de Zuid-Üoll zydedes

Lands by een ongcmakkclyk llrand ont-

laih Nog heeft men ontrent llrand een

rivier, Toy Coetc, dat is, klecrcn

wafichcn, gcnaamt. De huizen liaan

hier boven malkandren, die, by fware

Aardbevingen, wel eens van boven nc-

derplolfcn. Het ilaat onder eenen O-
rangkajuj die niet alleen over dit dorp

maar ook over Hoekorila , Roeton , en

Leahari, te gebieden heeft. Het dorp

is medeNagclrvk, en ilerk 711 zielen,

ï8(S weerbare mannen, en 60 Dati's.

Zy zyn üelilima's, en fcheppen niet

haar vier dorpen een Coracora , die van

Ema zyn ten dcele van Java oorfpron-

kelyk , en gekomen van eenig volk , dat

hier uit een jonk aan land ging.

Van Ema gaat men na Hoekorila ,

dat in 't Zuid- VV ellen, cneenquartmyl
'cr af, hoe verre het ook van Kilang legt.

Dit dorp legt op een fchrikkelyken heu-

vel , die men niet dan met groote moei-

te, voor al als 't geregend heeft, op-

klautert. Om van Hoekorila na Ema te

gaan, daalt men eerll wat Iteil af , dan

moet men een hooge fteile fteenberg op

,

meell langs een fmalle weg, die een korte

jxjos daar na gclyk is, maar dan moet
men een yzclykc zandige fmalle fteilte

af j en dan komt men na een fmalle ge-

lyker weg opgegaan te zyn , langs een

vermakelyke gelyke weg, dog die een

weinig digt by 't dorp zelf op en neder

gaat, in Ema. Men heeft hier mede
weinig plaats , om zich te vertreden , en

niet dan een fmalle weg, gaande na een

yervaarelyken heuvel , die t)oft aan na

'E eiland Noefla-Laoet ziet, dat zig vlak

'er voor vertoont. Op die plaats was
oen kleen Speel huisje gemaakt, daarin

ik menigmaal gezeten, en even ter zyden
't welke ik een Jteilte vond,diergelyken
ik noit bevorens hebbe gezien , alzoo

men geen grond wegens deszelfs hoog-
te, vernemen kan. Van dezen ftcilen

heuvel was kort te voren een vrouw ge-

vallen, die eer zy beneden quara in een

boonv, half weeg hangen bleef, endaar
den geell gaf, zonder dat men haar hel-

pen kon. Als men van Kilang na Hoe-
iiorik gaat, daalt men een Iteilen zandi-

ge berg af, en komt men by een fraeje

rivier, VV'eïr Saniri, dat is , water der

vergadering, genaamt,zynde de fcheiding

tulichen deze twee dorpen. Dan moet
men weder een lleilen hoogen berg op,
en men daalt ten cerften weer neder,

ontmoetende flcgte fmalle wegen , en .

ook nog een fpruitje, Weir Soeri Gap-

1

pa , na die van Oerimcfling , en Cappa
die zo verre quamcn oorlogen, gcnaamt.

Dan moet men weer een vervaarlykeri

lleilen en klipagtigen berg op , tot dat

men by een hoogen en groeten Waringin-

boom komt, die ons, na een kleen half

uur van Kilang onder weeg geweell te

zyn, in 't dorp zelf brengt.

Schoon dit dorp onder een Orangka-
ja van Ema Haat, zoo heeft het egter

zyn eigen Orangkaja , die 't gezag
heeft over ^07 zielen , pi weerbare

mannen , en 2,4 Dati 's. Het is hier

rondom een zeer dicht bofch , waar iri

veel Nagel- en allerlei andre boomca
zyn.

Van Hoekorila gaat men na 't dorp

Leahari, dat 'er, langs 't Noord-Oo-
llcr gebergte van Ema, een half myl
aflegt. Men neemt den weg langs de

Zuid-Ooder-zyde van Leytimor , en

gaat over een ^eg, die langs de voet

van dat gebergte, en over den ftcilen

hoek Hihar loopt , die "yfclyk om af

te gaan , fchoon hy met trappen ge-

maakt is > en dus komt men, na veel

moeite , in dit kleen dorpje langs die

kant , hoewel men 'er , van Hoeko-
rila cerll weer na, 't Kalleel, en dan

langs den weg vanHoetocmoeri na Roe-
ton, ook komen kan: maar daiï is men
wel zeven mylen, ja langer, onder weg,
die fchrikkelyk om op en neder te

klimmen is.

Het dorpje Leahari, dat wat meer na Lciha-

't Oollen legt, is zeer kleen, en vann, m
weinig belang. Het legt beneden op'^°"*^°-

een gelyken grond, al waar eenigellegte

huisjes verlpreid zyn, en Ilaat mede on-

der den Hoofd-Orangkaja van Ema, die

Chrillen is, gelyk ook alle dezedorpen

van Leytimor. Het heeft egter nog een

byzonderen Orangkaja, en die, nevens

den Orangkaja van Roeton te zamcn,
onder zig 177 zielen, 82. weerbare man-
nen, en 3Ö Dati's.

Het dorp Roeton legt ontrent ecrr

kleen quart myls 'er af, wat nader by 't

flrand, mede op een vlakke grond, op
welke men wat meer en beter hui/cn,

ook hier en daar een fchoone Pom-
poelmoesboom bchalven allerlei andre

V'^rugtboomen , vind. Hier kan men
nog eens wandelen, en zich aan llrand,-

dat naHoetoemoeri loopt, verluchten.

Van Roeton gaat men langs 't vlakke Hoeroe-

ftrand na 't dorp Hoetoemoeri, dat is,m"i^ii,en

agter den berg
,

gelyk het ook icgr."^'^"-'"-

Alen pancert,ecn weinig buiten de land-

weg van Roeton , na llrand toe' , en op
ftrand , een kleen water, of riviertje,

Way 1'eté , dat, is , een weinig water,

en wat verder een uitwatering van een

moeras , Ouwr j nog wat verder eeiï

riviertje , Way Waroeni , dar is , 't fteil
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water

,
genaamd. Een weinig verder

ziet men veel zoet water door de grond

dringen, en in zee loopen , en pas aan

de Roctonfe zyde , van Hoetoemoeri at,

ontmoet men de rivier Way Hochoen,
dat is de oorfpronk der rivier, genaamt,

en dan komt men , na pas een half uur

onder weeg gcwcell te zyn, in 't groot-

fte dorp van 't ganfche eiland van Am-
boina. Het legt in de langte zeer ver-

re langs ftrand uitgebreid , en is opge-

propt van Huilen, ook heeft men 'er een

Ichoone kerk.

Nootcn- Het is zeer volk- en Nagel- ryk, ook

boomen ^Y^ 'er eenige Nooten-boomen. De
bier. inwoonders plagten van ouds al mede

op zeer Heil gebergte zig te onthouden,

en met die van Ihamahoe uyt rooven te

gaan ; 't geen hen de Heer Herman 'van

Speiilt (gelyk wy elders zien) verleerde,

verdeclende hen i6i8. nadat hy hen

overwonnen had , onder de Orangka-

ja's aan 't Caftecl. De Heer Jan van

Gorcom gaf hen weer vryheid , om aan

de Pas van Baguala te woonen \ dog in't

jaar löjf. en löjó. vandaar weer ver-

loopen zynde , zyn zy van 't gebergte,

daar zy gevlugt waren, niet afgekomen,

voor dat zy onder de Heer Landvoogd
Demmer ^xatt ons vrjde maakten, op wcl-

ie tyd zy hier, caar zy nu leggen, ge-

plaatfl zyn. Zy zyn 9p8 zielen, vjo
weerbaare mannen , en 69 Dati 's flerk ,

van welke nog eenige aan de Pas van

Baguala woonen , die de naam van kleen

Hoetoe-moeri dragen , en die 74 zie-

len, if weerbaare mannen , en 10 Da-
ti's, uytmaken.
Zy hebben veel Sagoe- en veel jon-

ge Nagelboomen. Het is een trots, en

moedig volk, tufTchen de welke en het

Cailccl een fwaar hoog gebergte, en een

ongcmakkelyke Iteilc weg is , al over

wortels van boomen , die ook hier en

daar al vry fmal is , wel een groot half

uur al opgaande , tot dat men by eenige

Kajoe-Poeti boomen komt , daar men
geracnelyk lult , van waar men agter

uyt een fchoon gezigt na de Zee , en

van 't Lana van Soeli , en van de eilan-

den , Oma , Ceram , Honimoa , en

NoelTa Laoet heeft. Van daar zakt men
weer na beneden, tot dat men by Way
Hoewa komt, dat het Pinangwater be-

teekent (hoewel ik in 't jaar 1704. 'er

geen water in vond.) Daar na gaat men
weer een leelyke weg op , en ontmoet
Way Hoerani, zynde de rivier, die by
denRoodenberginzee!o.opt. Danklimc
men weer op , tot dat men na de grootc

rivier, ofWaylla, af gaiit , zynde een
goede weg, uvtgenomen digt by die ri-

vier, daar de weg vry lleil, en lang af-

gaat , en hoe men nader aan de 1 ivier

komt, hoe de weg lleiller ca imaller is,

IL Deel.

Van de grootc rivier tot Ambon toe is

de weg hier en daar nog al wat hakke-
lig , en daar na werd ze allenskens be-
ter. Ontrent \ uurs van de groote ri-

vier heeft men ook veel Nani-boomen j.

en zeer hooge en groote Damar-of
Hars-boomen.

Die van Hoetoemoeri geeven voor
mede Javaanen , en van dat vaartuyg, dat
in Amboina quam aandryven, oorl'pron-

kelyk te zyn , op 't welke twee broe-
ders waaren , de eene Paft Duri , die

op Hitoc Lama aan land ging , en zig

daar nederzettende, de eerlle der ftam

Tanah-Hitoe-Meffen was. De andere

Pati Candalia genaamd
,
quam op Hoe-

toemoeri aan , en heeft zig daar vall

gemaakt. Van ouds waren die van
Hoetoemoeri de Pottebaickers van Ley-
timor.

Ik heb in dit dorp eenen Patï Oejfm
gefprooken , die dienaar van den eerlten

Ambonfcn Landvoogt geweeft , en on-

trent 100 jaarcn oud, en nog zeer llcrk

was> maar die verklaarde, dat de oude
man op Hacal'ie , bevorens by ons aan-

gehaald, wel 30 jaaren ouder, dan hy,

was.

Ontrent dit dorp heeft men onder an- Rivieren;

dere ook verfcheidc Coelit Lawan-boo- ^"^^v'^"

men, welke die heerlyke fpecery-fchors L^^aa
van zich geven, waar uyt men een Olieiüer.

trekt , die zeer fterk na de Nagel-Olie

gelykt, zynde lieffelyk van reuk , en zeer

dienftig voor de gezondheid, uyt- en in-

wendig.

Van Hoetoemoeri nu ^ langs een zeer

moejelyken weg, over een Iteil en hoog
gebergte, na 't Cafteel gekomen zynde,

gaat men eindelyk over heuvels , en vlak-

ten , die niet onvermakelyk , en met
veel Sereé bezet zyn , waar van men de

Stad , na welke men van die kant al-

lenskens en gemakkelyk afdaalt , zeer

lullig , en onderl'cheiden in alle zyn

gebouwen , en benoorden de zelve

den inham, en 't land van Hitoe, leg-

gen ziet. Men gill dezen weg , van

Hoetoemoeri tot het Kallecl toe , op

twee mylcn j ik ben vier uuren 'er op
gedragen.

De eerlle Koning >.n rang , die men NoefTi-

aan 't Kalkel heeft, daar hy ook in zyn "'^''•'''

dorp woond, is die van Noeffimivel.
Dorperi.

De naam van NoelTanivel beteekent

het Calappus of Cocos-eiland , mogelyk
na die boomen , die op den hoek van

Noeifanivel aan 't eynde van Leytimor

veel liaan , die van de zeevarende ge-

mccnelyk (dog zeer qualyk) Rolcnivc

genaamc word.

In oude tyden wicrd die Koning Lat-

ti of Latoe Sapoclalang, dut isj de ko-

ning van loooo fwaarden, genaamd, om
dat hy toen magiig was , zoo veel ge-

Q. v.a-
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wapende mannen voor den dag te bren-

gen. Hy maakte in oude tydcn ook
vier dorpen , en nu zo veel Campons
uyt.

Die van des Radja's Campon plagten

wel eer een myl van den uyterften hoek

Way Hoeki , na het Noord-Ooften wat
in 't gebergte, op de plaats, Amanila^

te woonen , alwaar toen ook het nu
uitgeftorven dorpje Eri, aan de binnen-

zyde was. Ook hadden zy aan de Zuid-

zyde nog het kleen dorpje Hatihari,dat

wat beooften lag, en nu ook al uytge-

ftorven is. Zy hebben al voor de Por-

tugeefche tyden geoorloogt met die

van Hative , die veel onder hen gelee-

den hebben.

Aan den hoek Way Hoeki, of ey-

gentlyk wat meer nabuiten, op de plaats

Nama Latoe, woonde Latoe Halat,dat
is, de Koning van 't Wellen , die 't

hoofd van de twee Campons is. Het
derde Campon is PatiSeylale,een dorp-

je, dat ontrent Hative, bewcften over

de rivier den Olifant, legt, en de vierde

was Papala, die by Latoehalat op Way
Hoeki by de Portugeefche baey woon-
de.

Nu legt het dorp Noeflanivel by een

aan 't Calleel Viftorja, in 't Zuid-Zuid
Weflen , en aan , of m de Stad Ambon

,

2ynde als een van des zelfs voorlieden

,

hoewel nog pas binnen de wal komende.
En nu zoodanig verdeeld j dat de eer-

fte, en derde Campon onder den Radja,
en de tweede en vierde onder Latoe
Halat, als twee byzondre hoofden, die

ook ider een byzondre Coracora voeren

,

ftaan •, dog deze Koning gebied dok
over het dorp Hatoe, gelyk wy op zyn
plaats al gezegt hebben.

Hun »f- Die van NoefTmivcl rekenen zig van
komft 't Koninkryk Toeban , opJava, afkom •

vanjava.ftig^ en dierhalven ook eenigfins bloed-

verwanten van de Hitoeelen te zyn.

Zy waren van ouds Oelilima 's , en
eertyds wel Heidenen, dog naderhand
zyn zy Chrillcnen geworden, zo onder
de Portugeefen, als onder ons.

En hun Den oudlle, die deze Koningen van
gedacht- hun geflagt weten op te tellen , was
*y"* Latoe j^ylcma^ diens zoon geweell is

Sinapati, die ten tyde van den Portu-

geefchen Zee-voogd , Don j^ndrea Fur-
tado de Mendnfa geleeft, gêlyk hy hem
in 't jaar i6oi. ook bewoogen heeft,

om van Kaytctto, op de kuil van Hi-
toc, weer na 't Calleel te komen, en
fich en eenige van de zynen , te laten

doopen, latende hem, en zyn tweede
zoon Thomas de Soyfa , na den onder
Zeevoögd, en zynen oudllen zoon.
Andrea ^ na zich zelven noemen, ge-
lyk ook zyn dogrer na de Gcmalinne
van den Portugeefchen landvoogd van

Amboina, Gajpar de Melo Gimara ge=
naamt wierd.

De oudfte der Koningen, die zy ge-
kent hebben , was dan Thomas de Soyfa ,
die in 't jaar 1602 leefde, en Lecaiom-

pejjif zynen Gezant, na de eerfte Hol-
landers zond.

Zyn zoon Andrea is ontrent in 't jaar

1 6 1 7. hem, wiens dood nergens net blykt,

alzoo men de aanteekeningen m 't eerft

zoo net niet waarnam
, gevolgt , en in 't

jaar \6^t. overleden.

In zyn plaats quam zyn broeder , T^o-
mas de Soyfa ^ een man, die zig zeer

trouwloos gedragen heeft, gelyk wy el-

ders zullen zien. Deze is vervangen
door Jan de Soyfa, dien ik zeer wel ge-
kent, en in 't jaar 1691. zeer oud ge-
worden zynde, begraven heb. Zyn zoon ,

Antoni de Soyfa , volgde hem in dat zel-

ve jaar, en llurf den 28 Septamber, in

't jaar löpp,

In des zelfs plaats is in 't zelve jaar

gekomen zyn zoon Henrik de Soyfa , die

den 27 Auguftu: in 't jaar 1708. overle-

den, en door zyn zoon M. de Soyfa y

nog maar een kind zynde, opgevolgt,
den ^i May in 't jaar 1709. gelyk hy
op die dag ook door den Kapitein , Fil-

caal, en Secretaris, voorgeftelt is.

Dit dorp plagt wel eer een Coracora
van zeven Gnadjo 's te fcheppen, in welke
tyd die vari Oeiimeflèn, enKilang,hen
hielpen. Daar na hadden zy 'er een van
vyf , waar op de Landvoogd zig plag

te plaatzen. Onder den Heer Philip Lu-
caf'en, zyn zy in twee Coracora 's, van
drie Gnadjo 's ider, verdeelt, op de eene

fchepte de Radja, en Pati Seylak, op
de andrc Latoe Halat , en Rijfacotta.

Ook zyn toen Hatoe, en Amahoefoc
by die van Noefl'anivel gevoegt , gelyk

het nog is, dog SeylaJe heeft: zyn by-

zonderen Pati. Deze twee dorpen Noef-
fanivel, en Seylale, zyn flerk 4fo zie-g

j
. ,

Icn, 108 weerbare mannen, en 42 Da- en La-*
ti's. Latoe-Halat, metRiflacotta, le-toehakt,

vert f20 zielen, 126 weerbare man-
nen , en 7f Dati 's uit.

Die van het dorp Amahoefoe, wel eer ^„la-
Landwaard in wel een myl van 'tCa-hoefoc.
Heel na 'tZuid-Wellen, en daar na on-
trent de rivier Wapia gelegen , daar

hare grenzen tot aan de rivier Way-
Inner, daar 't begin van NoefTanivel's

gebied is,loopen,zyn nu ontrent Noef-
lanivel mede aan 't Cafteel in 't Zuiden
geplaatll, fterk zynde 128 zielen, 49
weerbare mannen, en z6 Dati 's > dog
fcheppen met Latoe Halat,

De naalle in rang der Orangkaja's, Halonz.
aan 't Kalleel leggende , is die van Ha-
long, dat een Pati, en welkers dorp
naad aan Soya,en dicht aan deRooden-
berg gelegen isj daar het eertyds wel

ander-
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anderhalf myl van 'c Cilieel na het

Noord-Ooftcn lagj dog 't legt mi be-

neden in het Noord-Ooltj fterk zynde

554 zielen, i op weerbare mannen , en

3i Dati's. •

Hative Onder Halong ftaat ook Hative Ki-
KitsjiL tsjil, een kleen dorpje, certyds een halve

myl van 't Kalteel na 't Noord-Oolten,

ter plaatze, daar de Heer Engels land is,

ccn zeer vermakclyk oord , daar veclc

en fchodne herte-bceltcn vallen , alzoo

men 'er fchoone vlaktens op de heuvels

heeft } dog nu wooncn de ingezetenen

meed in Halong. Het werd Hative

Kitsjil, of klcen riative, gcnaamt^ om
dat groot Hative ook wel eer hier lag.

dat wegens fiekten van daar na 't We-
itcn, by die van Tawiri, daar het nu
nog legt, verhuisde j blyvendc toen

maar eenige weinige daerwoonen.

Hare Zy geven voor mede van de reeds gc-

aikoraft. melde Javaanen afl<:omfi:ig te zyn, van

welke Moriane, hun Orangkaja, zegt

gelproten te zyn, zy zyn fterk 105 zie-

len, 3Ö weerbare mannen, en 18 Da-
ti's. Zy fchcppen met Halong eene

Coracora, en Halong zelfs heeft twee
Soa 's.

De La- Onder Halong is ook ondcrgcftoken

teri.me- het gehugt, de Latéri, tuflchen de Pas
de onder van Baguala, en Hative Kitsjil, leg-

gende. Deze Halongers , en al hun
buuren^ zyn zeer Nagel- en Sagoe-ryk.

Zy waren van ouds magtig ter zee, voer

12^

Halong.

den gedurig oorloge met die van Hati-

ve , Soya, Erna, Kilang , én andre ; dog
zy waren irieelters van den inham , en

bleven oneenig met de andren tot zvj

onder dc Portugeefen, als Chriilenen

vereenigt wierden. Ook plagten Ha-
long, en Baguala ten tyde der Portu-

gefen onder 't Calteel by een te leggen

;

dat zy ten tyde van den H'er Houtman^
eerften Ainbonlchen Landvoogd , ne-

vens die van Way, en bocii, mede de-

den.

Hative, Na die van Halong volgt het groot

dorp Hative, d.it ten ZuiJ-VVclten 't

Calteel Viflioria by Tawiri pas een muf-

quet fchoot 'er af legt. Dit is het oud-

ibe Chriftendorp in Amboina, het woord
Hative betekent in 't Amboineefch,ver-
ftandig, zy zyn van Hoewamohel ge-

fproten , dn plagten aan de over zyde

,

Beoorten de Laha, bv de rivier Wapia
te Woonen ,

grenzende dicht aan die

Rivieren van Hoekoenalo j of de drie huizen , by
aan dc 't riviertje Waome, en te landcwaard

tegen Senalo

Richters, gcna.amt) en levert uit, met die

van Tawiri, f ji zielen, 1 54 weerbare

mannen , en 70 Dati 's. Hun land aan

de overzvde is vol rivierkens, waar van

de voorn.iamlte zyn Wavlaba,de groot-

Ibc, en naait aan de baay van do Laha,
daar na Tawari , een ricvierken van oud
Tawiri, cii daar na de groote en klcene

Waypia , die van den berg Tihoe af-

ilroomt, alwaar de befte Batoe Poan of

Terra SigiUata (zynde een zagte fteen
, p^^^*j^°'^^j.

die de Ambonfc fvvangere vrouwen geer- T^ria'

nc eten) veel valt; ook heeft men op Sigühta

j

dit zelve land van H.itive de rivieren '"^'•

WayLiia, Selberoe,en de groote rivier

Way 11a, ontrent Hockonaloi

Tawiri , nti een deel vari Hative , ,

.

ftönd wel eer op zig zelven , leggende *^^'^''

niedc aan de overzyde, dog wat nader

aan de Laha; maar nu by die van H.itive

bewcften de rivier den OHfant, ontrent

het Oafteel.

Zy hebben haar eigen Orangkaja,

dog fcheppen met die van Hative een

Coracora, en zyn zamen Oehfiva's.

Die van Hoekonalo plagten ook oii-

der die van Tawiri te liaan > dog heb-

ben nu een eigen Orangkaja, die ouk

onder Tawiri, zoo hy niet bevryd was,

om dat hy 't beftellcn der brieven be-

zorgt , zou moeten fcheppen,

Eindelyk zoo is 'er aan 't Cafteel in , p
't Noord-Ooften,tuflchen de ftad AM- pon ui-
BON, en die van Soya beneden, on-redhey-

trent de rivier Waytomo , nog; een ge- '•« ^ ^^P^

hugt, gemeenelyk t Oampon Maicd-^^j

over-

zyde.

heyka genaamt, beftaande uit vreemde- ichap.

lingen , met de Portugeclen óerll uit

de Moluccos hier gekomen , en van

hen gebruikt, om zig met deze lieden

tegen de Aniboineefen te vc fterk .n.

Over deze is deGnato-hoedi of v )or-

zeiler van de Coracora vloot , hoofd, en

zy zyn f 17 zielen, i f8 weerbare nia 1-

nen, en 84 Dan 's fterk; fcheppen Ie

ook een Coracora op zig zelvcïn.

Nog heeft men Oerimellen , dateer-
q^^^_

tyds een OeU was, uit de vyf dorpen mciil- n

Pati, Kappa, Seri ,Sima,en Awaha,ofmet7.yné

Awahang, beftaande, dog zy ?-yn _ofo^^^;j^^_

onder OcrimclTen (dat bezuiden Noefla-
pif,i

nivel nu aan 't Cafteel legt) ondergcile- ^^ ^^^_
ken, of uitgeftorven. Ocrimeften is on- ilhap der

der zyn Orangkaja fterk I z6 zielen
, 41 Clinitc-

weerbare mannen , en 17 Dati 's, zynde J^'-^"^'^_P

al by dc komil der Portugeclen alhier mor by

verftroyd. Awahan plagt ruftchen den ccn ge

hoek van Seri (of Hatiari) en Kilang ,
f"!^l«ni

aan ilrand te leggen. Cappa lag op 't

Zy hadden den röcm van ook magtig gebergte. Sima ontrent ftrand, op de

ter zee te zyn, en zy waren 't, die de

Portugeefen eerft in den inham, daar nu
't Cafteel is, bragten.

Dit dorp is nu onder een Orangkaja,

(wel eer wierden zy Hhockoms , of

rug van een afgaanden berg . tudclicnde

twee vorige. Seri lag aan ftrand by de

hoek van Seri. Hatiari plagt aan ftrand,

ontrent de hoek van die naam, Seylale pas

voorby Way Hoeki , daar nu dc wagt
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is i en Amahoefoe wat verder den in-

ham in , te leggen.

Dit nu zyn alle de Amboineefche
Chriitencn, die men op Leytimor bevind,

de welke te zamen 6482. zielen , 18 17
weerbare mannen , en 6fj Datis uytma-

kcn.

Waar by nu nog eenige weinige Mo-
hamniedaanen (zynde veel oude daar ge-

bannen Hoewamohelcfen) die reeds op-

gcbragt zyn, dog nu hier op Leytimor

INGE VAN
had , en dat daar na het geheel land ge-
naamt was.

Dit zeggen was wel goed , maar vol- Opge-
decd my niet , alzo ik bewys daar by lielderd

vorderde. Hy zeide dat dit klaar bleek "^j''^

uyt een lied , dat die van Cailolo , als Liedcroi

hen eigen , nu nog gewoon zyn in 'tderAm-

fcheppen of roejcn op hunne vaartuigen j?""*^*^"

te zingen , waar uyt hy toonde , dat
'^"^'

Caylolo van ouds het rechte Ambon
was, en ook de naam van Apon gedra-

gen had.

Het Lied luid aldus

:

yfpo» kailólo kailélo

'jfammaaefoerinaja mat'dena,

Üeiïcift

teeke.

ïiftig.

Van
waar de

naam af-

komftig

Avooncn , zouden moeten gctelt wor-
den } zonder dat anders wegens 't bc-

fchryven van Amboina nu iets meer o-

verig is, dan van de Stad Ambon te fpree-

ken; bchalven dat op dit land van Ley-
timor nog legt een fpitfe ftreek lands,

van 't Calteel tot den hoek van Noes-
fanivel, van twee en een halve myl, van
welken hoek men ook een kleene bogt

een hall:' myl 'er af heeft , de Portugee-

fche baey genaamt > buiten dien hoek
van NocfTanivcl , legt ook een rif , een

halfuur buyten de wal, daar opdemin-
lle grond if vadem is. Men is 'er vlak

op , als men den galghoek even binnen

den hoek van Noeilanivcl heeft.

Van de Stad AMBON.
Het ccrftc , dat wy hiervertoonen, is

een nette afteckening van deze llad,zoo

als men die in de plaat N°. xxx. ziet.

Wat den naam van Amboina betreft,

die aan dit eiland gegeven , en waar na

deze ganfche Landvoogdy ook genaamt
word , die fchynt wel van de naam , die

de ftad draagt, te weten , van Ambon
ontleend te zyn^ maar alzoo dit een

naam is, die de ftad, die niet oud is,

niet zeer lang kan gedragen hebben,
zoo is 't niet onwaarfchynelyk, aenge-

zien de inlanders, en ook de wefterfche

volkeren , niet zoo zeer die ftad , als

wel dit geheel land, zoo-noemen, dat

'er deze of gene plaats in oude tyden in

Amboina moet gcwceil zyn , die den
naam van Ambon gelyk het de raeeftc

Oofterfche volkeren , of wel van Aaion,

gelyk het de Amboineefen in hun caal

noemen
,
gedragen heeft.

Dit heeft my lang aangezet, om by
den inlander na de plaats, of 't gellagt,

dat zulken naam gevoert mogt hebben

,

necrfug te vernemen. Ik vond eindelyk

een Moorfchen Priefter vanBoero, zig

aan den Roodenbcrg onthoudende, die

den naam van Tahi Apon droeg, maar
die kon my geenzins berigten, vanwaar
fcy aan dien naam gekomen was.

Na lang navorfchen
, gaf my de Gna-

to-hoedi, Domingos Gomes,'dit lieht,

dat Cailolo, eeu dorp op 't eiland Oma,
in oude tyden den naam van Ambon , of ^
wel Apon (zo zy 't noemen) gedragen | ve met de wegen die van Halong Zuid-

Weft

Dat is

:

Kailólo kailólo is Ambon.
En de braven Soerinaja is myn Vader,

(dat is, myn Hoofd, of Orangkaja) al-

zo zy de Overheden van ouds hun Va-
ders , even als die van Gerar Gen. 2.6.

hunnen Koning , Abithelech^ dat is, den
Koning myn Vader, noemden.
Een fraey bewys, en daarom te meer

geloof verdienende, omdat de Amboi-
neefen geen andre oude gedcnkfchriften^

dan hunne Liederen , hebben , die zy
nog dagelyks, 't zy als zy fcheppen j 't

zy op de groote feerten
, gewoon zyn

te zingen , welke liederen ook alle

ftranden en plaatfen , daar zig idcr dorp
van de oudile tyden af nedergezet heeft,

zeer klaar aanwyzen. Ook is 't een
zaak , die hare verwondering verdient

,

dat de Amboineefen op alle die Eilan-

den malkanders Ambonfe Taal niet ver-

ftaan

gen

mohelfe Taal gemaakt zyn , zeer wel
konnen verltaan , fchoon ider Eiland aan

7ync byzondcre wyze van zingen , en
Tifa- of Trommelllag bekent, en daar

door zeer duidelyk van anderen te on-
derfchcidcn is.

Na dat wy dit voor af hebben aan-

gemerkt , gaan wy nu over om de Stad
Ambon, zo als zy nu is, te befchryven.

Sy legt ontrent twee en een hilve p^ sj^j
.

myl den inham in ^ op de Noord-zydcnadcrbc^
van Leytimor, ontrent de voet van denfchree-

berg van Soya , in "t Suid-Ooften j in
^^"*

't Weftcn door de fchoonc rivier den
Ohfant , of Batoe Gadjaj (die 'er langs

in zee loopt) in 't Noorden door de
Zee van den inliam , en in 't Wcften
door de rivier Way Tomo bepaalt > hoe-

wel om net te fpreken , de dorpen van

Noeffanivel , Oerimcflen , enz. in 't

Weften,en die vanMaredheyka, Soya,
en Halong , in 't Ooftcn niet wel van

de Stad , daar zy aan valb leggen , kon-

nen afgefcheiden werden, dcwyl de zel-

, en nogtans alle de oude gezan-

, die in de oude en zuivere Howa-



•ftraa^.
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Hare
groote

in dtn

omtrek,

A M B O
Weft, VVeft, en Noord aan tot Nocs-

fanivel loopen, den eigcntlykcn omtrek

van de Stad Ambom maken , ten ware

men de Stad maar zobepaalen wilde, ge-

lyk ze de Heer Padbrugge binnen haare

wallen gclegt heeft, in hocdanigen ge-

val de dorpen Maredheyka, Soya , Ha-

long en C)crimencn , 'er buiten bly-

ven j dog Nocflanivel en Latoe Halat

moeten daar binnen mede , als een deel

van de Stad
,

gerekent werden j al 't

welke z,ig in de befchryving van de Stad

zelve wel ontknoopen zal.

Zy legt langs een fraay ftrand van 't

Noord-Oollen na 't Zuid-Weften niet

wel een quart mvl uitgeltrekt, beflaan-

de dan van 't Noord-Oollen door 't Zui-

den tot aan 't ftrand weer in het Zuid-

Weften , binnen de aarde wallen gere-

kent, een groot half uur in den omtrek,

dog zo men 'er Soya, Halong&c. by re-

kent , zal 't wel een groote myl in zy •

nen omtrek beflaan , of , van Ambon rond

te wandelen i f^of treeden in 't rond,

of in zvn ganichen omtrek uitmaken.

Aldus nu legt de Stad op een fchoone

vlakte i, die overal op een gelyke weg
van 't ftrand na 't gebergte van Soya

,

en tot des zelfs voet zo gemakkelyk , en

zo weinig opgaat , dat men het in 't

minfte niet gewaar werd j hoewel het

van ftrand af tot aan de voet van Soya 's

berg verfchcide voeten verfchilt , dat

de weg langs den berg , hooger dan 't

ftrand is.

In oude tyden plagt de Stad maar een

open vlek te zyn ; dog nu heeft zy aan

de l.md-kant voor een groot gedeelte

aarde wallen , maar aan 't ftrand en zelf

op de mcefte plaatfen is zy open , zyn-

de alleen van de weg van Noeftanivel

tot aan de wagt (of tot de groote weg

,

die van ftrand langs des Heer 's huis' na

den berg van Soya loopt) en aan de an-

dre kant van de Stad van de brug in de

Maredhcyka-ftraat, tot aan 't brugget-

je, dat over de Way Tomo na 't nieuw

Siekenhuis llrekt , met die wal bezet.

Ook zyn 'er geen poorten aan ; zo dat

dat men het om regt te fpreken , nu

nog een vlek in dien opzigte zou moe-
ten rioemen i, daar het anders in uitbrei-

ding crn fraejc ftad is.

Zy is ordentelyk in ftitiaten, en blok-

ken j oF wyken , al volgens ordre van 't

jaar irtrtö. z\ Novemb. verdeelt. De
ftraaten zyn fraay recht , matig breed

,

• en vaft van grond, fchoon niet geftraat.

Indien 't al zeer fwaar gercgent heeft

,

20 is 't water , door dien de grond
fpongieus is , ten eerften weer weg , en

'er in getrokken.

Naamen, De naamen der Straaten zyn deze

:

cnvcvdc-
1 . 13e Olifants-ftraat , loopende van 't

Kafteel vlak Zuid-Ooft aan tot tegen de

I N A, i2y
voet van Soya 's gebergte, welke ftraat

780 treden in de lengte , en zo breed is , ten
dat 6 of 8 Perfoonea naaft malkandcren
konnen gaan.

z. De Rurg-ftraat , die met de voorigc
in 't kruis, en van de Way TomoZuid-
Weft aan langs 't oud Siekenhuis en de
Stads-Herberg loopt > zynde niet wel
half zo lang, en even breed. Tuflchen

derftraa-

is een groot

dicht be-

te aan-

wyiing

de Straat , en 't Cafteel

plein met Mangga's-boomen,
waflchcn.

3. De Heeren-ftraat 5 die tnet de vo-
rige meeft gclyk loopt over de breedte

der Stad van 't Ooften na 't Weften, in

breedte ten naaften by met de Burg-
ftraat gelyk > dog meer landwaart op na

Soya 's berg gelegen , en wel eens zo
lang. Zy loopt van de Olifans-ftraat

y

tot aan die van Noellanivel , en is door
de Heer Padbrugge gemaakt.

4. De groene Geuien-ftraat, die voor by
't Armenhuis tot aan de weg van Noes-
fanivel ^ in 't Weften leggende , Icopt.

Dit ftraatje is nauw , zo dat 'er maar
twee of drie menfchen naaft malkandc-
ren konnen gaan , dog de lengte van "Öe-

zc , en de Heeren-ftraat , bedraagt nog
wel eens zo veel j of wel 802, tree-

den.

f. De MacafTaarfe- ftraat , dat een
nieuwe Ifraat , en de laatfte landelyke,

die van 't Ooften na 't Weften loopt

,

en met huifen bezet is, is de plaats, daar

de vrygcgcevcne Macaflaaren , tuflchen

de brug, die over de Way Tomo byde
Heer 's wagt loopt , en tuflchen de
graf-thuin van de Heer Rumphius^ wooi
nen.

<ï. De Prince-ftraat loopt van ftrand

af voor by de Pafar of Markt , Zuid-Ooft
op, ftuitende tegen de berg van Soya,
en dierhalven rykelyk zoo veel treden,

als de Olifants-ftraat , alzo de ftrekking

een en de zelve is , lang zynde.

7. De Konings-fh-aat is een kleen

ftraatje, dat van de Chincefche- ftraat,

of van de Malcytfchc Kerk , Zuid-Ooft
aan voor by he: huis van den Koning
van Kilang !öop: ; dog het is niet heel

lang, en ftuit cegen de Heeren-ftraat.

8. De Chineefche-ftraat , die van 't

Cafteel Zuidweft aan tot aan de rivier

den Olifant loopt , en ontrent 800 tree-

den lang is , zynde in ^t midden door de
brug by de MaleitfcheKerk van cenge-
fchciden. Een zeer breede fchoone
ftraat, die vol Mangga 's boomen plagt

te ftaan j dog die in 't jaar 1686. afge-

brand zyn. Deze ftraat heeft in haar

Weftclyk deel nog twee ftecgjes , dié

aan ftrand nytkomen , en geen naam
hebben.

p. De Breede-ftraat langs bet ftrand

,

daar veel huyfcn ftaan , en die een zeer

CL 3 ver-



BESCHRYVINGE van

InjiritBie , en Orclre , voor den
CoHJlapel^ Iiic Hanevelt i als Roy-
mcejler dezer Stede.

1. Artikel.

p^R voorn. Roymeellcr zal zyn ampt !nftruc-

Excrcecrch , en btkleeden op den ^ic voor

en hft Salaris , by Ue Hccren
^^^l^^^'

voet

I.cngre

fn breed-

te der

Stad.

En vcr-

dre we-
gen on-
trent de
ielve.

I2(

vcrmakclykc wandciing geeft , zynde

7o lang bynaalsdeChincerche-llraat,en

die een fclioon uitzigt over den inham

na de ovcrwal heeft.

lo. De Maredheika, of Mardykers-

ftraat, die van de brug van de Way To-
mo by 't Caftecl begint , en tot aan 't

einde van Halong loopt, welke weg van

*t Campon Maredheyka van dcGnatoe-

di tot aanHalongs einde wedcrzydsdoor Gouverneurs j onzcvoorzaaten, fueees'

de Heer Padbrugge met Mangga's-boo-j livelyk benoemt, en gelyk daar van ge-

inen beplant en daar fvaay breed is. De-| ilatueert is in het Placaat van den Heer
ze weg van Halong tot voor 't Caflcel Gerard Demmer , van den 6. Februari,

1644. cnvixn de Heer yfruold de Flaming
i'afi Oulsbourn van den 20. September,

1647. mitsgaders by ecnigc renovaticn,

die in het .•Ambonfe Flaccaat-boek Iban
geregiftreert , met zodanige veranderin-

gen, en byvoegingen, zo uyt de Statu-

ten van Batavia, als anders (voor zo veel

de zelve hier applicabel zyn) genomen.
2.

Nicmant zal vermogen eenig Huys,
Petak, of ander Gebouw, nan de Ibaac

té timmeren , nog ook eenigc Paggcrs
te maaken , of te vernieuwen , zonder

den voorn. Rovmeelter daar van bevo-

rens te hébben gewaarfchouwt , en tot

infpcctie verzogc , om de zelve by hem,
na bchooren gefchied , en royinge ge-

gedaan zynde , als dan zyn werk te be-

ginnen:

er.

t Getal

derHuy-
fcn.

Viftoria is ijfo treeden aan de üotb

zyde der Stad lang.

1 1 . De weg van Noeflanivel ; die

van de Chinéiche-lh-aat tot tegen den

Nieuwen Thuin vandeHeer^vzWf/'^/f/,

of tegen de weg van de Olifant loopt,

en 1400 treeden in de bngte befla.it.

Dus zien wy , dat de btad van de ri-

vier den Olifant j tot aan Halong 's eyn-

de, 7ig langs den inham , of Lmgs 'het_

ftrand , iiofi treden in de lengte , of

van het Zuid-Wellen nalietNoord-Oo-

Iten, en 1400 treeden in de breedte, of

van, 't Noorden na 't Zuiden, uytftrektj

beh.ilvcn dat men nu nog twee groote

veegen buiten om heeft , die van Ha-

long na den weg, die langs de voet van

Soya's gebergte, en van daar tot aan de

Straat van Noeflanivel , of vanOerimes-

fing gaat , loopcn . Ook is 'er nog een klce-

nc weg langs het nieuwe Ziekenhuis,

die van 't midden van de Maredheyka

begint , over de Way Tomo met een

Baiggetje , en zo voorby dat Zieken-

huys tot de groote weg in 't Zuid-Oo-

ften loopt. By al 't welke men nog een

wandclweg na de Mooren by den Roo-
denberg zou konnen voegen

,
gelyk

ook nog een zydevveg , die langs de

rivier by den RoJenberg na de Kruit-

meulen , en tot aan de \\^i(ch-plaats

loopt, die zeer vermakelyk en voorna-

melyk 's Saturdags vol volk is , wan-

neer een i-der zich daar in de rivier gaat

Waflclien.

Alle deze ftraaten nu 7yn wederom in

.een menigte van byzondre groote blok-

ken, of vierkanten , verdeelt, die, na

myn geheugenis , zo of 30 in getal zyn,

in alle welke over de iooohuylen,zon- j of in den omloop , z fl:uivers , maar van

der de publycque gebouwen daar onder 'groote Landen of Thuinen , buiten de

te rekenen, gctclt werden, die wel alle! Ncgerye gelegen, zo als by overkom ib

niet even groot, (dewyl de mecfle Chi-

neefchc huifcn of petrdcken kleen vallen)

•maar onder welke verfcheidchuyfcnzyn,

die een groot voorhuys, en aan idcr zy-

de een Zalet van een fraeje groote heb-

ben j dog om alle onordentelykhcden ide geweefene Heeren Gouverneurs de

ontrent 't bouwen v.in huifen voor te
j

llraten en wegen na tyds en plaats gele-

komen , is aan den Conftapel , die te 'gentheid wel zyn geroyd, en goede or-

gclyk Roymeeller is , deze Inftruclie ' ders daar op gelteld , maar die niet ten

gegeven.
I
bellen worden geobierveerd, 20 zal den

Rov-

op poene , dat wie daar in ge-

brekkig werd bevonden , voor de eerilc

maal zal verbeuren zes realen van agten,

en meermaalen daar ontrent peccerende,

arbitralyk werden gecorrigeerd-

De Roymecflrcr zal hebben voor ider

Royinge, als het een Huis, of Gebouw
van Iteen, of met een fleene borllwce-

ring zal wezen , zo mede geheel van
hout , een reaal van agten , van een

dito van Gabbe Gabbe, een halve dito,

van fl;eenc of houte Paggers { dito , zo

mede van Hoepen met pannen overdekt,

en van Bamboes, Gabbe Gabbe, of dier-

geiyke, :iditü, zullende by hem alleen

werden genoten.

4-

Geroepen zynde om eenig Huys,
of Erf te meten , zal hy genieten voor
ider roede , om de buitenlte Ihekking,

of difcretie zal werden bevonden te bc-

hooren , ontrent welke laetile ook zal

vry Haan, een ander te gcbruykcn.

En nademaal door de voorzorge van
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Roymcefter de onordentelykheeden en

overtreedingen daar inne gepleegt , on-

derzoeken, en nafpeuren, ten eynde de-

felve op de bequaamftewyze werden ge-
redrefleert, en gebeterd.

6.

Voor zoo veel op de voorfz. wegen
en paflagien, geen maat van haar verey-

fte breedte zoude mogen wefen gefteld,

zal dezelve als nog worden beraamd,

de ftraten gemeten , en de vereyfte fpa-

tie aangcwefen , zo veel tot het algeme-

ne gerief zal bevonden werdeil te be-

hooren j zoo mede de wydte van de

voorfz. wegen, waar op byzonder zal

dienen te werden gelet, ten aanzien van
de engere paflagien , die ook in den re-

gentyd niet zonder waterloop konnende
wefen , egter zo breed moeten werden
gelaten , als ze eenigrints vallen kon-
nen.

7-

De gooten zullen , of gemetfeld , of

met keifteenen moeten werden opgezet,

enden Roymeefter , zoveel doenlyk,

zorge dragen , dat de zelve regt , en

in een egale wydte mogen blyven.

8.

Zodanig als van ouds geftatueert is , zal

tiiemand eenige Arax-branderyen mogen
Hellen , of gebruiken , als ter plaatze,

daar van ouds toe gepermittcert , en op
de poenen , daar tegens beraamt , zoo
wel tot vóorkominge van brand , als

ongefontheid, die daar door werden ge-

caufeert , zullende den voorn. Roymee-
fter zyn oog byzonder houden over al-

le onordentelykheden ontrent het tim-

meren en bouwen , die occafie tot

brand, of meerder zwarigheid van dien,

zouden konnen geven , om de zelve , na
de bevelen , op het ftuk van den brand
gemaakt , te remedieeren , of nieuwe
orders daar op te ftellen , zo als 't ten

gemeenen nutte zal behoorcn.

P-

De publycque wegen, zullen, zoveel

mogelyk, zodanig in het midden moe-
ten werden gehoogt , dat ze aan weer-

zyden konnen afwateren.

10.

Niemand zal met zyn floep verder in

de ftraat fpringen, als buiten belemme-
ring van de zelve , en na de gemaakte
royinge , behoord te gefchiedcn , op poe-

nen van drie realen , en demolitie van

zyn werk.
II.

Alle vuilnis zal moeten werden ge-

bragt ter plaatfen, en op de poene voor
dezen gcordonneert , fpecialyk de doe-

rioens-fchillen , en korls , die in de a-

bundantie van de zelve een vilainc flank
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caufercn , de welke niemand zal mogen
voor zyn huyfen , of op de flraten te
goyen , maar t'elkens laten weg dragen
op de voorfz. vuilnis-hoopen , op de
verbeurte van j Ryxd. voor elke Con-
traventeur, met verdubbelinge van poe-
ne tot drie reyfen , en wyders arbitra-

le correélie , ten lafte van die gene ,

die meermaalen in defaut komt te
vervallen , zullende den huys-heer , of
vrouw voor hunne dienaren ttioeten be-

talen.

Niemand zal vermogen eenig vaar-

tuig, 't zy groot of klein, te vertimme-

ren , of ook op de wal te halen , op de

ftrand tufTchen de ringmuur, en de ba-

faar , maar wel aan de andre zyde van
de vüorf/.. bafaar, weflwaarts op.

En om te gerieven die gene , die haar

wboningen niet aan flrand hebben , zal

tot een publyeque werf, of timmer-
plaats , dienen de ftrand voor het Ma-
leytze Kerkhof, zo verre als de breedte

deffelfs komt te flrekken.

14-

De Roymeefter zal ook het opzigt

hebben over de Boomen , en Plantagien

op 's Heeren wegen, dat de zelve, wel
en na behooren geplant zynde , zooda-

nig werden onderhouden , en geculti-

veerd , nieuwe , daar ze dienftig zyn

,

op behoorlyke diftantie , werden aan
geplant , en voorts de hand daar aati

gehouden.

De Roymeefter zal over al het gene
voorfz. is communicatie houden met de
refpeótive wykmeefteren dezerStedc,ider

in zyndiftriét, om alles, dat hier in ten

dienfte van 't gemeen is geftatueert , en
gerenoveerd , zoo veel mogelyk , raet

minnelyke indu£tien by de borgers , en
ingezetenen in te voeren > dog by manc-
quement van dien , zyn Officie betrag-

ten , ende voor zo veel by de refpeélive

inftruftien , of ordonnantien van de
Wykmeefters , vin den z. April i6jf.
en zf. Jahnari i685. eenige zaakenzyn
geftatueert , mede gehoorende tot het

Officie van den Roymeefter , zal den
zelven daar ook kennifle van hebben te

nemen, en zig daar na reguleeren.

i6.

Al 't gene dat hier in , ten gemeneni

befte zoude dienen vermeerdert , of ver-

andert , zal na bevinding en gelegent-

heid van zaaken daar op werden gefta-

tueerd.

Niemand zal den Roymeefter m 'c

ftuk van zyn ampt injuriëren , met
woor-
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vvoordert , of met werken , op arbitrale

correctie.

jildits Geordonneerd
-f
en Gejiatueerd, tot

jitnbo'ma , aan 't Cafteel y'ttloria ,

den 16. February, A'. i6pz.

Accurdeerd met zyn Principaal,

C. BEERNINK.
Secretarts.

A N

Op , en in gevolge van de voorfö,

InJb uctie , werd den voorn. 1de Ham-
veld gelall , zonder nader ordre , het

ampt van Roymecllcr waar te neraen.

Actitm ah vooren.

N. SGHAGENi

Vierde hoofdstuk.
BEricht wegens de hyzondere gejïeïiéhïs der huifen h'ièr. ' Net Cafteel Viftorid.

Het Hoo(d pas buyten't CAlet]. Teckening i-w; V Cafteel. Z)f Markt. De
Maleytfe Kerk. ZJc Borger-Wagthuyren. //r/ o«^ Sieken-Huis. Seldfaam ge-

•val van een Alisdadlger, driemaal op een wórmhldag ge/jur/gcrt. '/ Oud iJiekenhuis,

e/" Raad-huis. Infcriptie voor V fel've.
' Het Nieuw Sicken-Huis. Infcriptib

hier voor. Het Armen Wees-Huis. Infcriptie boven ider Poort. Het Oud Huis
van den Landvoogd. Infcriptie ontrent de brug by de Heer 's ivagt^ op de Rivier

Way Tomo. De Thuin van de Heer Landvoogd. Dé oude HoUandfche Kerk.
De nicuive HoUandfche Kerk. De Klecdèn-winkel. Bruggen. Rivieren. Stcen-

bakkeryen. Wandclwegen , btiytcn de Stad. IVondcrlyke Spelonk by de Way
Nitoe. Meniveet hiervan Laften, «og Schattingen. Hoedanig bet Land foVr ii.

Oorzaak van de Heer Padbrugge 's Lamheid. De Sayfoencn , of Getyden des

Jaars. Het Regen- Moeflon. Met de noedige aanmerkingen ''er over, en de bepaling

^er af. Sivare Winden, en Aardbevingen Z;;Vr. //f/ Droog Moeflon. Swarc
Donder, e« Donder-Steenen. //ff Wit Water. /)f Amboineefen , by deOn-
den, ónder de Ménfchen-Eeters ^^/?<^/rf. OnnookW^eid derfelve . Uyt hunne ver~

dichte afkomji beivefen. Van de jfkomji van dezen en genen mt een Ey of van Slan-

f;en. ÏVare borfpong van den Slangen-dienft. Beivyjen uyt de Ouden ivegens de af'
ornjl derMenfchen .y uyt de A3.róe , boomen, ^c. gefprooten.

Berigt

wegens
deby-
fondeic

gellelte-

n is der

huyfen

hier.

OM aan den Lcezer nu cenig na-

der denkbeeld van de Huilen,
die men hier heeft te geven,

zo zal ik een der voornaam fte be-
fchryven.

Het huis ^ waar in ik woonde , was
van vooren pi voeten breed , hebben-
de een ichoone Galdery van die zel-

ve lengte , en van agt voeten breed-

te met een fraeje balurter , of hek-
ken, van voren , door welke Galdery
men in een voorhuys van zf voeten diep
en jo lang

, quam , 't geen ter hn-
kerhand een zaal van 35 voeten , by na
vierkniit , en ter rechter een zaal van i6
voet vierkant had , buiccn deze drie

voorvertrekkcn waren 'er nog drie zul

ke agtcr , dog v/at kleener, te weten,
een galdery , en aan vvederzyden een
fraey vertrek. Uyt deze galdery quam
men op een groote plaats , daar men
behalven de kombuis, of kook-keukcn,
en de vertitkken der flaven (die diep in

de 20 w:uTn) no;» twee vry groote bot-
teleryen , of voorraad- kamers , een
pecrde-iial, en een z.eer groote Thuin,
wel van ifo voeten in 't vierkant had.

In dit huis verwoonde ik loRyxdaal-
ders 'smaands, dat in 't jaar ontrent 500
gulden beloopt j hoedanige fraeje en
zeer gemakkelyke huizen , hoewel alle

juift met geen thuynen , 'er meer zynj
waar uyt men dan afnemen kan , dat hec

hier wel in die huizen te woonen , en
ook zeer koel in de zelve is , daar over
men zich moet verwonderen , om dat

zy alle maar een verdieping , en geen
boven-vcrtrekkcn hebben , die om de
veelvuldige aardbevingen, agter gelaten
worden.

Ook worden deze huizen niet van
ftccn, dan borftweeiiniis höoate, maar
van hout , 't geen men vcrwt of vernift

zeer hegt , en met fteilen en carbeclcn,

even als een fchip in een gctimmert, op
dat zy tegen de felftc aardbevingen mog-
ten beftandig zyn ; waar voor men dan
ganfch geen vreeic heeft.

Men plagt ook die huifen, op dat de
daken door deaardbeving te minder zou-
den lyden , met .'\tap , by na geUk 't

riet der boeren, hoewel brceder,endik-

ker , te dekken ; dog zedcrt de fwait

brand in den jaaren 16S6. en 1687. ont-

ftaen.
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HctKa-
ilcd

Vifto-
tia.

ftaen, heeft men die ook met pannen ge-

dekt, gclyk zy nu mecll daar van voor-

zien zyn > uitgenomen die der Amboi-
neefen, en weinig andreagteraf ibandcj

die zy maar met Atap gedekt hebben.

De Venllcrs \an dit myn luiisjCnvan

weinige andere, waren van gl;u<! •, dog de
raamcn van Rotang, zeer zierlyk als de

Haagfe Spaanfc Stoelen gevlogten, maar
veel luchter, gclyk ook in 't gemeen de

venfters van alle huizen van zulke Ro-
tang-raamen,in plaats van glaafen, voor-

zien zyn.

Uyt deze korte befchryving van dit

cene huis kun men zich zeer licht de
andre verbeelden.

Behalvcn zoo veel byz^ondere gebou-
wen , zoo heeft men 'er ook verlchcide

openbare. Onder deze telt men het

Kalteel Viftoria, dePaffar, of Markt,
de Maleytfche Kerk , twee Borgcrs-

Wacht- huilen j het oud Siekcnhuis
,

het nieuw Siekcnhuis j het Armen-huis,
het huys van den Landvoogd, de oude
HollanJfche Kerk, en de nieuwe, mits-

gaders de Comp^ Klecden-winkel.

Het Kallccl , dat wel het groot (Ie

publyk gebouw is
, geven wy dierhal-

ven den voorrang. Het legt (gelyk

ook de Stad) op
3 ^ graden Zuider breed-

te, ontrent midden in 't Noorderdeel der

Stad , aan ftrand , daar de Way Tomo
in Zee uytwatert , tuflchen de Mardy-
ker-ftraat en de Princen-ftraat. De Por-

tugcefcn, door die van Hative hier eerlt

gebragt zynde , hadden eerft een kleene

Velting feer naby den Rooden berg

(die pas ten üolten van 'r dorp Halong,
en even buytcn't Moorfch dorp daaraan

legt) gebouwt, dog , naderhand zich qua-

lyk daar van gedicnt vindende , hebben
zy ontrent ifSo. dit land ontrent het

ftrand , Honiboppo genaamt , en een

Moeralïïg Sagoc-bofch zynde , fchoon

gemaakt, opgeruymt, en hier een heg-
ie lleene Veiling van los op den ande-

ren gelegde ilecncn gebouwt , die wel
met vier punten voorzien was, dog waar
van de twee landelyklle alleen gemet-
zeld waren. Dit Kalteel (Kota Laha
by den inlander genaamd , 't geen de
Velling des inliams beteekcnt) had fleg-

tc houte wooningen van binnen j dog
na dat wy 't in den jaare löof. verovert

hadden , is het van tyd tot tyd al iler-

ker gemaakt, en de onkollcn , die dtiar

aan door de ].>andvoogden gedaan wier-

den, zyn in 't vervolg zo groot gewor-
den, dat men 'er wel een heerlyk nieuw
kallcel , tweemaal zo groot , voor bou-
wen zoude. Gcl)k ons hier en daar

blyken zal.

Het legt na de land-kant in zyne
en is in zync gordynen en

fraejc hoogte j zynde

gragten
,

punten van een

H. Deel

A. 1^9
van binnen boven op de gordynen nA
de Noord-kant van een grootc Ver-
gaderfaal , en aan wederzv den der zel-

ve van een zeer groote huizing voor
den Heer Landvoogd voorzien , en aan
de Wcltkant van een wooning voor den
Opperkoopman en Capitcyn,' en verder
van Wooningen voor de Soldaaten , en
aan de twee andre kanten

, gelyk ook
beneden j van veifcheide grootc Pakhui-
zen, om daar in allerley waaien der E.
MiWtfchappy te bergen.

Deze Hoofd-Velling , zedert de ver- Het
overing , door den Zeevoogd, Sfe'ven van Hoofd
der Hagen ^ Viftoria

, genaamt, heeft P-'^^'^"

een Land- en een Water-poort, als me-J^j^ggj.

de een beneden middelpleyn , dat vier-

kant , dog , toe een Hoofd-Veiling^
veel te klcen is , aho 't niet boven de

30 0140 fchreeden in 't vierkant beloopt.

Het heeft buiten de Water-poort een
fchoon lang en breed hoofd , tegen 't

welke de Ichepen op een goede harde
zandgrond op zo vadem waters leggen

,

en loifcn konnen. Dit hoofd istengroo-
ten deele een valle weg van aard en
fware klippen , dog ten deele , na de
zeekant toe, van planken, hebbende ir»

de qu;ide Moeflon veel aanltoot telyden.

In (ïe tyd van de Heer Gyfels quamen
'er eerll aan de wallen agter de ileenc

gordynen, en buyten om grachten, hoe-
danig het tot het jaar 16^7. gebleven is,

wanneer men de zecpunten deed uytleg-

gen, en andre aanmerkensv/eerdige ver-

grootingen tot verdere verllerking aan-

leggen.

Het is van behoorlyk gefchut voor-

zien , hebbende op ider punt ettelyke

8 of I z ponders, en in 't geheel een ge-

noegzaam getal Hukken Gefchut op de
Zee-gordyn , de werf, en nu de ring-

muur , welke maar voor het dagelyk-

ze in tyden van Vrede , doch in ty-

den van oorlog zeer rykelyk van 't zelve

voorzien is. Het heeft ook een behoor-

lyke bezetting, zo in Vrede als in Oor-
logst yden , Itaande onder een Capitein,

Luitenant, en Vaandrig.

Buyten om deze Velting is in de la-

tere tyd ook een ringmuur gemaakt, die

ontrent 10 of 11 voeten hoog en rede
lyk breed is , die nadeihand met aarde

wallen waar op men mede gefchut ge-

bragt heeft, aangevult, en met een bui-

ten-gracht gelterkt is.

Men heeft op een van de punten een

klok-torcn , nevens twee klokken (de

ecnigllc in de Stad) die door een fchild-

wagt , alle uur , en alle half uur
,
gellagen

werden.

Ter zyden het Kalteel , binnen de

Ring-muur , aan de Noord-Ooll-zydc
gaat men na de werf , daar de Bias of

Equipagic-mceller woont , die op de

R vaar-



l^ö BESCMRYVINGÈ van
en

I
del-vak van 30 voet breed ,vaarruigen van de E. Miutlchappy , en

|
del-vak van 30 voet breed , en aan we

het herllcUcn der zelve , en over 't va-
j

derzyden een Galdcry , van i f voeten

rcnd volk , en meer anderen opzicht idcr, behalven een fclioone hoogte, van

heeft. Ook houden
Ambac-ts- Lieden , in

daar verfcheide

dienlt der E.

Tceke-
iiing van

'tKafted

Maatichappy, huis.

Hocdanigen gedaante , en ftrekking

dit Kaftcel verder licc'^'t , kan men ten

dcelen uyt de plaat N°. xxxi

kan men
zien.

ontrent 30 voeten in 't midden, heeft,

zyndc een wejnig iaager aan üe Galde-

ryen , en geen 10 voeten hoo^ i wes-

halven zy ^

dig ruim ,

na de Gemeinte , overvloe-

zecr iucht

grootc Kerk-raamen zeer

en door veel

licht is. In

De
Markt.

ï<Jctte

Teeke-
ning 'er

af.

DeMa-
leytfe

Kerk,

!.^it veld, of Ituk landsvandcn Roo- 1 de zelve hcefr men een fraey overdekt

dcnberg af tot den galg-hoek toe, wicrd geiloelte voor den Heer Landvoogd,

in oude tyden Honipopo, dat is , ver-
j

Opper-koopman, en Capiteynj tot hec

berg de Qiybobers,cn van den Roodcn- 1 welke men niet eenige tr.ippcn opgaat,

berg tot by de Gilala van VVay Toeha,
'
en ter regterhand, dog wat Iaager, een

Honimahoe,dat is verberg de Javaanen, groot geltoclte voor de Leden van den

en van daar tot Way Meten toe , niet Politycquen Kaad , en aan de andre zy-

verre van de Talaga Radja ,
(die boven de een voor den raad vanjuilitiej en een

is) Naman Waran , dat is , de Haven byzondcr geltoelte voor de Predikanten^

van Banda, genaamt.

üe Pallar , of Markt , die zich be-

weltcn het Calleel , ontrent het Ihand

en aan de andre zyde een voor de Ouder-
lingen , en j)iakenen. In 't midden
tuflchcn de twee laatfte gelloelten heeft

vertoont, is een fclioon gebouw. Het men den Predikltoel van Linggoa- en

ruit in de lengte op 19, en in de breed-
\

bartard-Ebben-hout (even als 't Franfch

te op 6 Iteilen, is 1 3 9 voeten lang , al- I
Nooten-boomcn hout) zoo byzonder

20 ic'er (lyl 10 voeten van malkande- i fraey , en gemakkclyk , als ik 'er oic

ren Haat , 60 breed : Het dak 30 voe- een in Indien gezien heb. Buytendeze

ten hoog , met pannen gedekt is , en
j

heert men ook nog andere geiloeltens,

men kan 'er van alle kanten inkomen.

Het is van binnen ordentelyk gevloert

,

welke vloer gcftadig doordePaflar-mee-

endienende voor mindere Officieren

voor andere fatloenclykc Uiyden , van

buyten komenae. Zy is ook ordentelyk

Iter, of Opzicnder van de markt, die 'er
j

bevloert , en hier en daar met fchoone

ontrent woond , fchoon gehouden word.
I

firken, zommige van fteen , en andrd

Zy is van binnen van een moye hooge
|

van fi-aeje gefncedene dikke Linggoa-

verdiepiu:^, en zeer lucht. De Amboi- planken , voorzien. Zy heeft twee

neefche,en r.ndre Vrouw-lieden, komen groote Poorten na 't Zuid-Ooft, en een

daar dagelyks hare hoenderen, groente, fraeje Confiitorie aan de Noord-zyde.

vrugren, en ook deviflchers aan de eene Ook heeft men een klok-Tooren , en

kant hun
groot ook de zelve is,

vilch , verkoopcn , en hoc

zoo loopt zy da-

gelyks vol , en grimmelt van allcrley

menichen. Het geeft een fchoon fieraad

aan de Stad , en is in 't befte deel des

een huys voor de Kofter daar on-

trent.

Dicht by die Kerk ftaat een verhee- De Bor*

ven fteen Wacht-iiuys van de Holland- fi^,'"^

fche Borgcry , waar op die alle nacht imfien,

zelts , met een fchoon uytzicht op de
|

gewoon is te waken.
Rcede

,
gelecgen , zo dat ik kan zeg- Dicrgelykenhoogftecnen Wagt-huys

gen , noit zoo fraejcn markt , zoo wel van de Miftife-B.irgery, anders de groe-

gelegen en zoo ruym , na evenmatig- , ne Geufen genaamt , heeft men aan 't

heid van de markt-lieden , gezien te' eynde van de weg langs ftrand, dicht by
daar de rivier de Olifant in zee uyt-hebben. Zy is door den Heer Land

voogd De Haas gebouwt , en wy ver-

toonen de zelve in de Plaat N°. xxxii.

Een weinig verder na 't Wcften tus-

fchen de Chinecfchc ftraat , en het

ftrand, ontrent het eerfte borger-wacht-
huys, heeft men de Maleytlche Kerk,
onder de Heer Schaghen^ in 't Jaar löpf.
begonnen, dog in 't i6p6. door den ge-
zaghebber, de Heer iS"//// , voltoyt.

Het is een hoog fchoon houtc ge-
bouw , ruftende op een ftecnen voet,

waar toe de Amboineefen hec hout ge-
kvert hebben.

Het is 100 voeten lang, en 60 breed.

Het dak ruft op 6 pilaaren in de lengte,

Waar van men twee reyen heeft in 't

midden der Kerk , alwaar zy een mid-

watert. Dit laatfte is door een milde
gift van twee hunner Capitcynen , Jan
Hanjzen Dj: , Jan Tsjsng , deii Luite-

nant Cornelis Mes , den Vaandrig , Tho-

mas Tbeun'tfzen^ócn Borger-Capiteynder

Hollanders, HansGrb^ en den Secreta-

ris van de Landiaad , AlexarJer Latil^

in 't jaar löpi. gebouwt , waar van de

eerfte fteen den 29. Oftobcr , door de

zoonen van den Heer Landvoogd , Jatt

Paul , en Gcrbrand Schaghcn (gelyk 'er dit

alles voor gefchreven ftaat) gelcgt is.

Het oud Holpitaal of Sieken-huis,dat HctouJ

aan 't cyndc van de Borger- ftraat, digt ^'^'^^^"".

by de rivier Way Tomo ftaat , is me-
'"'""

de een fraey fteenc gebouw , dat po voe-

ten breed , en %^ voeten , behalven het

dak.
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dak, hoog is. Het plagt bevoorens rot 1 de troep zoldatcn , die by zulk ccn ge- voor-

val altyd rontom het fchavot in een kring '""^f^^g

gepollcert is, zig niet wel gellotenhad. ,7*'""

De icherp-rechter, die een wakker kce-^
rel , en niet verlegen was , maakte den

een Siekcnhuis te dienen, waar toe het

een l'choone gelegenheid wasj maar ze-

dert "er een Ichoon nieuw Holpitaal ge-

maakt is, zo dient het beneden-deel nu

tot een woon-hiiys voor den Chirur-

gyn, en 't bovendeel tot deRaad-kamcr
van Juftitie , van den Land-raad , de

W'ecskamer , en van de Commiffariiïen

derHuwclyRs-zaaken. Het is ook zeer

bequaam voor de Rechters, om uyt die

boven-ven fters te leggen , wanneer 'er

imand gerecht zal werden , alzo daar

een fteene fchavot met een hegte galg ,

en gerichtspalen 'er tegen over aan de

andrc zyde van de weg ihian : ik zeg-

ge een hegte galg , om dat ik aan de

voorige een deugniet heb zien ophan-
gen , die zeer gevallig driemaal gehan-
gen wierd.

Seldfaam D^ beul mct hem na die galg, die zeer
geval zwak en van hout was , geklommen
i2"^™. zynde, llorte met de misdadiger, zoals

ger, drie- "7 "^^ ^^^ "^ liiuder Itiet , met galg

maal op met al , van boven neder, dat wel eenig

ongemak zou hebben konnen geven, zoccn

misdadige, op ordre van den Filcaal,tcn

ecrlte los, braciit hem weer op 't fcha-

hing hem aan een van de paa-

onticnt j dog door 't breken
quam

Hy

vot

len

5 en
daar

van de lyn
,
quam hy ten tweedcmaal

beneden. Hy meende daar mede vry
te zyn, en de borft wift niet, hoe hy't

nu hebben zou ; dog , in gevolge van
zyn vonnis, moeil hy hangen, tot 'er de
dood na volgde , waar op dan de beul

hem de derdemaal zo wel en zeker op-
hing, dat hy een inwooner van de lucht

bleef.

Wy vertooncn dit oud Siekenhuis , Teeke-

nu verandert in een Raadhuis , met het '^™!"S,j
r. 1 1 • ] 1 -«.i

van t oud
bchavot er tegen over in de plaat, JN". sieken-

xxxiir. huys,o{

Voor dit huis , boven de Poort ziet ^^" "f

men dczelnfcriptie,in Kapitale Letters, j^^yj"

alleen het vers, dat 'er agter volgd, uit-

gezondert. ,

Infcrip-

tie voor
't zelve.

A°.

MDCXLVIII.
NOSOCOMIUJVT
HOC CONDITUM

GUBERNANTE DOMINO
ARNOLDO DE VLAMING AB OUDSHOORN,

POSTEA HORRIBILI ILLO TERR^ MOTU
i7.FfiBR.A°.M.D.C.LXXIV.MAJOREEXPARTECOLAPSUM,
RESTAURAVIT, ET CONCLAVI NECESS A RIO PRO
SENATU JUDICIALI AUXIT GUBERNATOR

D^ R O B E R T U S DE V I C Q, A°. M. D. C L X X I X.

Ter rechter zyde de Poort heeft na-

derhand de Heer Landvoogd, Cojett dit

by doen voegen

:

Singulari Celeherrimi hujus Provincia

Moderatoris , Arnoldi de V laming

,

Prudentia ö" Sagacitate affli6lorumfolatio

jdlHsve negotiishh adibusprimum exJlruSlis,

Ac dein haudminori clariffimi Gubernatoris

Roberti de Vicq indujiria multum exauSlis

6? decoratis

1'andem vir Nobilis, Balthazar Cojett

,

Amboinae moderatorp'afens hafce Curiales

Reflituit, acperfecit A°. Nativitatis Chrilli

M.D.CC.l.L

Ik heb dit niet vertaalt , om dat men
de uitlegging, in dit volgende Vers (dat

voor de zelve Pooit 'er onder Haat)

klaar genoeg uytgedrukt vind.

jih Ambon's Land''s- bejlier Heer Vh-
ming toevertrouxvt

£» aanbcvookn wierd, zo hen ik eerjl ge-

bowwt
,

Gelyk ook, in de tyd van Heer de Vicq 's

beleyd.

Ik zeer verbeterd ben , en grooflyks uyt-

gebreyd.

Maar die my heeft voltoyd , en alles by-

gezet.

Is Ambons 's Gouverneur , Heer Balthazar

Cojett.

Het nieuw Siekcnhuis, niet verre van Het
daar aan de zelve rivier Way Tomo, nieuw

dog aan de overzyde , wat meer na bo- ^"^keu'

ven , aan een klcenen weg , met boo-

men beplant
,
gelegen , die ten Zuid-Oo-

ften van de Mardyker-ftraat pas over de
voornoemde rivier legt , is een zeer

fchoon gebouw.
Het is van vooren i fo voeten breed ,

en in 't vierkant dus bebouwt. De voor-»

muur is 14 voeten hoog
,

gelyk ook
het dak. Het huis van den Opper-Chi-
rurgyn , die daar in als Hofpitalier

woont, is écn fchoon gebouv^ ter rech-

terhand , dienende de vleugels , die de

drie andre deelea van 't vierkant uyt-

R i maken
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BESCHRYVINGE van

Tnfcriptie

hier op.

Een
Tcekc-
ning van
't zelve.

Het Ar-
men-
Wets-
huys.

maken voor de Sicken , en toe andrc

zuiikcn. Van binnen in 't midden v.in

dit vierkant heeft men een groot plein,

en aan de eene zydc van des Holpi-

talicr's huis een fchoonen thuin, loo

voeten breed, en aandcandre zydevan't

geheel Ziekenhuis na de Zuid-üofl-

7.yde een Kerkhof, 84 voeten breed, dat

ook aan wcdcrzyden zeer net met een

planken-borllweering afgelchorcn is.

Het heeft een Ichoone Poort reeht

midden in de voor-muur , boven welke

deic Inlcriptie Ü;ut.

SUMPTIBüS NOBILISS. SOCIETATIS

,

BATAVORUM.
SUPREMI. CONSESSUS. INDICI

DECRETO
AD. PIOS. USUS. EXTRUI. CURAVIT

NICOLAUS SCHAGHEN.
GUB. AMB.

Dat is:

De Heer Nicolaiis Schaghen, Amhons

Lmdi-oogd^ beeft dit {Hnys) op koften der

E. Alaatfchappy tot een Godmugtig gebruik

doen Boinccn.

Dit Huis, door dezen Landvoogd,
in 't jaar 1694. gebouwt, vertoonen \vy

in de plaat, No- xxxiv.

Het Armen-Weeshuis , ten declc

voor Arme Weefen , en ook voor be-

jaarde Araien gefchikt, is een zeer groot

gebouw , zynde in 't vierkant weinig

minder dan po voeten, dog zoo breed

nigt, als 't lang is.

. Ter rechterhand woont een binnen-

mocdcr in een fraey hnys , die daar in

gellcld is., om c^e armkinderen te ver-

iorgen , iiyt laft der Diaconen, die 't

Huis ook hebben laten, bouwen. Aan
de andere zyde is een huis , dat wat

Infcvip-

ue.

voor een Schryf-Meefter,

kinderen te leeren Leefen,

, &:c. Vorder is het rondom

kleender is

,

om deze

Schryven
met klcene huisjes voor arme bejaarde

Lieden zeer net , en ordentelyk betim-

mert , hebbende van binnen in een zeer

groot vierkant plein van over de ioo
voeten.

Het heeft een voor- en een agter-

Poort. De Voorpoort heeft men in de

Groene-Geufcn-ihaat , en de Agter-

poort ftuit tegen de wal in 't Zuid-Oo-
Üen.

Voor
fcriptie:

ARMEN-HUYS, (en) WEES-HUIS
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Aftcc-

kening

van 't

zelve.

Infcriptic

ontrent

de brug

by de-

Heer 's

VVagt,

'op de

rivier

Way
Toino.

De
Thuin
van den
Heer
Land-
voogd.

hekken 'er voor , en een Lantaren,

waar in voor de fchildwagt alcyd licht

brand , waar ontrent men over cenige

tyd , tot meerder lïeraat , een fchoo-

nen Hars-boom geplant heeft.

Naait aan dit Huis, 't geen wy in de

Pliac , N". xxwi. vertoonen , is de

wagt van den Landvoogd , die zig tot

aun de brug, die over de rivier de Way
Tomo gelegt is, uytbrcid. In de muur
van deze brug, die daar, na 't ontwerp

van de Heer Pudbrugge^ 't einde van de

btadin't Suid- Ooiten maakt, gclykzy

ook met die wal gelyk komt , is door

dezen Heer, die veel moeite in zyntyd

met deze rivier gehad hectt , een Iteen

gezet, waar op men de rivier Way To-
mo aan een keten leggen ziet , en waar

onder dit Latynfch Veis Itaat :

Hk Waytomus erat fiuvius rapicUjJimus

olim

VinUui Compedibits nunc fluit innocue.

Dat is na onze uitbrcidinge :

Way Tomo's fneïïe 'vloed ^ te 'vorcn niet

te temmen
,

Legt hier gcboeit , en in de keten , afgebeeld^

En leert dus zynenloopcnhcvighcdenjlrem-

mcn
,

Dat nu zyn Jïil geruyfch geen anderen ver-

veelt.

Even voor by dat Wagthuis van des

Landvoogds Lyfwagt is een fchoone
Thuin , die aan zyn huis vaft is , be-

flaande wel twee a drie morgen lands.

Deze is zeer fraey met alles , wat het

oog verluftigen kan , beplant. Men
hectt 'er ook verlcheide groote Djam-
bocs-boomen, die fchoone vrugten, en

heerlyke lommer met hun dik en dicht

blad geven. Men heeft ook een fraejen

gcmaaktcn dyk zierlyk met gras beplant,

dat netgcfneden is, dien men met cenige

trappen opgaat , op welken ook een

fracje zitting gemaakt is. Hier kan

men al een mooy Ituk henen wandelen

;

doch als men op die zitplaats wat rus-

ften wil , heeft men na 't gebergte een

iiitnemcnJ fchoon gezigt. In 't midden

van dien Thuin , dog wat aan de eene

zyde , legt een kleen eilandje , daar de

Way Tomo rond om geleid is , na 't

wcIkc men mee een lange fmallc brug

gaat. Üp dit eilandje heeft men van.

lat-werk een zeer net Speel-huis daaral-

Icrley bloemen over henen loopcn. De
Heer Landvoogt heeft alle morgen een

groote Ichotcl van allcriey welriekende

bloemen van de benedengrond van dit

lïcilyk eylandje. Het is niet te geloo-

ven , wat.fracje gezigten men van dit

eylandje, en uyt dit Speclhuisje, na al-

^55
vooral metIe kanten van 't gebergte ,

het daalen van de Son , heeft.

Recht tegen over dit huis van den Dc oude

Heer Landvoogt itaat de oude Holland- hoümd-

fche Kerk , een zeer fraey gebouw , JS''"^,

zynde in 't vierkant 7 a 8 voeten hoog
van iteen, en verder zeer zierlyk en net

van hout opgebouwt , met tralie-werk

verfiert. Dit Gebouw is ontrent loo

voeten lang, en fo of 60 voeten breed,

met nette roode ileenen belegt , en voor

de Hollandfche Gemeinte aldaar over-

vloedig groot genoeg. Men vind een

netten Predik-itoel maar geen een ge-

Itoelte in de zelve. Voor den Politykcn

Raad ftaat een groote lange tafel mee
een tapy t 'er over , waar aan alle de Le-

den op een bank zitten , dog de Land-
voogd ::it alleen aan 't hoofd der zelve

op een Leuning-floel. De Predikan-

ten, en andere Leeden van den Kerken-
raad, hadden daar mede ider een byzon-

dre bank , waar op zy zaten; dog beide

vry Üegc, gelyk het ook met andre ge-

legen was j dog de plaats in zig zelven

was zeer fraey en goed, de intrede def-

tig , en rondom de Kerk een ileene muur,

borltwerings hoogte. Ter zyde ziet men
een kleene Klok , die geluid wierd , zy

diende tot een Vergader-plaats van den

Polityken Raad , voor welken daar in

alle avond een gebed gedaan wierd , om
dat de Heer Landvoogd na dat gebed

gewoon was aldaar bericht van den

Equipagie-meefter, en Baafen, te kry-

gen, wegens 't geene op dien dag gewerkc

en verricht was. Daar gaf die Heer

dan ook het woord aandcnCapitein der

Veiling , en beide de Capiteinen, ofte

de Officieren van de Burger-Wagten.

Wy vertoonen deze Kerk , nu al aan 't Netaf-

vervallen zynde, in de Plaat N°.xxxvii.§"'^'^"

Zy is (na ik meen) door den Heer De "

Ficq^ of door den Heer FdnFlict^ en

mogelyk wel door die beiden , gemaakt.

Het voornaamite fieraad dcrzflveis, dat

hier in de Wapens van alle de Hceren
Landvoogden , van 't begin af aan tot

nu toe, hangen.

Ter zyden , of wel achter , deze Kerk Dc nicu-

ftaat de Nieuwe Hollandfche Steene^vehoi-

Kerk. Dit is een fraey, en byzonder'^'^;

fierlyk agtkantig gebouw, waar tegen

ik niets dan

Voor ecril , dat zo een fraey

niet in zulken hoek , maar in 't befte

van de Stad behoorde geplaatft te zyn.

Ten anderen, fchynt het my , alzoo 't

van iteen is, wat te hoog, en te fwak te-

gen de aardbevingen gebouwr.

Wy vertoonen de zelve in de Plaat, ^t^^. .

N". xxxviii. Zy is lang 76, breed f4, ('-cteé-

en de muur van de grond rot aan het dak kend.

50 voeten hoog , op welke muur ver-

lcheide balken van ccn groote dikte en

.lüdi'che

erk.

deze twee dingen hebbe.

gebouw

R 3
van



'f***^^'*^

e oude Hollandsclie KerJc .





134 BESCHRYVINGE van
van f6 voeten in de lengte leggen, bc- boven malkandercn, buiten dat 'er nog

ven op welk werk nog een zwaar pan- veel andre zeer iicrlyk g(,-niankt, cnby-

ncndak van 30 voeten hoog , daar op zonder wel op de vakken verdeelt zyn.

nog zwaar yler-werk met twee Engelen Ook is zy met zeer fraeje daar toe ge-

komt, cenfwaaric, zoo groot, dat die bouwene witte bcrg-Üccnen , zarks ge-

kerk , myns oordeels, alzo de muurcn
j

wyie , belegt. Z,y is door den Heer

maar twee voeten dik zyn, met een ge- Landvoogd van der Stel gebouwd, in 't

mcenc aardbeving zeer licht zou kon-
1
Jaar 1712. voltoit, enden ij.Novemb.

nen inllorten. Buiten deze fwaarighcid 'er de ecrlle maal in gepredikt. DeAm-
i.s de Kerk van binnen zeer f'ray , en lucht j boineefen hebben 'er het Houtwerk , dat

licbbcnde in ider vak een kerk-raam , die
|

al vry veel geweell is, toe gegecven.

ccn groot licht geeft. Zy is in den om- Ter zyden de Kerk is ook een fraeje

trek ontrent zoo voet, alzo ider vak Kerken-kamer,!} voeten in 't vierkant,

(hoedanig 'er agt zvn) net van zf voeten Of zich dit werk wel houden zal , moet

is. Zy is ook van boven zeer net be-
I
de tyd leeren , aangezien de grond daar

fchoten,

gemaakt.
Wy hebben 'er dit Fersje op

O

Het Bouwen

van de

HOLLANDSCHE KERK,
A». Gcftigt.I 71 o

Voor den Edden Heer

ADRIAAN VAN DER STEL

,

Extraordinaris Raad van Nederlands India,

mitsgaders

Gouverneur , en Direftcur , van Amho'wa.

Hit fierelyk gebouw va» jletn dus hoog gerefen

Als uyl de Modder , door de Landvoogd , van der Stel

Den Heere toegeivyd , -weergadeloos voor defen

In Ambon,<i««re lang, en'tga den Bouw-Heer wel.

F. Valentyn.

In de zelve is een buyten-gemeene
fraeje Predikftoel van keurlyk hout (dat

hier zeer fchoon valt) en van net Lyft-

werk gemaakt, waar by alle de vorige

,

die ik gezien heb , niet te vcrgelyken

zyn.

In deze Kerk zyn ook drie fraeje ge-

ilocltcns boven een. 't Hooglle voor
den Landvoogd , Opper-koopman , en

Capiteyn , het tweede , dat wat lager is,

voor de andre Leden van den Polity-

kcn Raad (of Oppcrile Regeering van
die Landvoogdy) en de derde, of laag-

fte, voor de Gemalin , en kinderen van
den Landvoogd , en voor de vrouwen
der voornoemde twee Heercn , die de
naafte in rang aan den Landvoogd zyn.

Deze gcftoelten zyn met 't keurlykilc

Linggoa-en baitaard- Ebben- hout , dat

men heeft konnen vinden , bezet of in

wat moeraflig, en niet geheid is.

Hier ontrent plagt ook een kruit-mo-

len te zyn , die nu na den Roodenberg
verplaat It is.

De kleedcn-winkel van de E. Maat- DcKIee-

fchappy ftaat in het befte van de Stad '|<^"''^^''^'

vlak tegen over het Kafteel , en alleen

op een groot plein. Het is een groot

fraey ftcene gebouw, waar in 's Comps.
kleeden door de winkelier , die 'er in

woont , dagelyks verkogt worden. Zy
ftaat daar alleen , om te vryer van brand

te zyn j waar van zy niet veel nood
heeft , om dat het gebouw geheel van

fteen is.

In de Stad zelfs heeft men vier fteene

bruggen. Een in 't Zuid-Ooften by 't Bruggen.

Wagt-huis van de Heer Landvoogd in

de Olifants-ftraat , een tuflchen 't Ka-
fteel, en de Mardykcr-ftraat , een in de
Chineefche-ttraat , en een in Noeflani-

vel by de wal.

Buiten de zelve heeft men pas buiten

de Mardyker-ftraat , een groote houte
Brug over den tak van de Way Tomo

,

ook een in Halong,en meer andre klee-

ne buiten om , dienende voor den Land-
voogd , om met de koets , waar van 'er

maar eene is , de Stad rond te konnen
ryden.

Buiten de Stad heeft men drie fchoo-
Rivieren,

ne rivieren , de Way Tomo in 't Ooften
langs 't Kafteel Via:oria , den Olifant,

na een groote fwarte klip , van die ge-
daante , de Batoe Gadja of d'Olifants klip

genaamt, die in het wcften nytwaterdj
als ook nog een by den Rooden-berg,
welke drie rivieren

, gelyk alle andre

Ambonfche ftroomen het fchoonfte wa-
ter van de werelt uitleveren ; hoewel
het maar kleene onbevaarbaare rivieren

zyn.

Men heeft, als men maar pas uyt de
Maredheyka is , de Ichoonlte wandel-
weg , die men wcnfchcn kan , van daar

tot het einde van Halong, geheel onder
de Mangga-boomen, twee-en zcftig in

)

I

gclcgt. Op diergelyken wyze zyn ook
;

getal zyndc. Langs de verdere weg bui-
de Gertoelten van de Predikanten , en

j

ten om de Stad zyn mede boomen door
die van de Ouderlingen , en Diaconen , de Heer Schaghen geplant , die ons langs

ue
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alle de eilanden , die daar onder behoo-
ren, te zeggen valt, befl uitende uythec
bcfchrevene , dat het is vol hemelhoo-
ge , bofch- en NageUryke bergen , die
dicht bclommcrd, en door heerlyke ge-

Stccn-

balike-

ryen.

De wan-

dclwe-

gcn bui-

ten de

Stad.

De won-
derlyke

Speïonk
bvile

Way
JSiitoe.

de voet ran fraeje heuvels , en langs

het Zuiden weer na den weg van denO-
lifant , en dus al verder , na 't Weilen
leid , ahvajir men ter rechterhand een

groot veld , en daar op 8 of i o groote

bteenbakkeryen (idcr onder een loots

van 3 of -)00 voeten in de breedte) ten

dccle Hollanders , ten deele Chince-

zen toekomende, en aan de linkerhand

een zeer groote nieuw aangelegde Thuin
van den Heer Landvoogd Van der Stel

ziet, waar in zyn Ed. allerley zekUaame
en vreemde boomen, behalvcn een ftee-

nen huys,diergelyken'er in ganfch Am-
bon niet is , heeft doen bouwen , waar
na toe zyn Ed: dikwils zyne uitfpanning

neemt.

Langs dezen Thuin gaat men recht

uyt na de rivier den Olifant , met een

breede weg , die ons , eer men nog by
die rivier komt, op de weg brengt ,die

lyn- recht Noord- op na Noellanivel

loopt , en mede een fraeje wandehveg
uytlevert.

Buiten deze heeft men nog andre

fraeje wegen, voornamentlyk , zo men
buiten de Stad te paard zyn vermaak
(gelvk wy van Hative Kitsjil bevorens

zeiden) of op 't Weller-gebergte , of
langs ftrand na den galg-hoek, of na de

Wuy Nitoe , dat is de duvvels rivier,

en verder op , wil nemen , alwaar men
met laag water langs ftraud zeer verma-
kelyk wel een myl verre kan ryden, en
dan kan men nog vermakelyker over het

gebergte j langs lage en gemakkelyke
hcuveLs , die een fchoon gezicht over
den inham, en de Stad, geven, weder-
keeren ) behalven dat men wel een keer
na de Way Nitoe, en wat hooger 't ge-
bergte op kan nemen , daar men op een
heuvel een wonderlyke fpelonk ont-

moet, door welke het water allenkskens

henen fypclt , en meiter tyd verflcent.

Ook is daar een uitnemende fraeje wa-
ter-val, waar ontrent men wel uyt was-

om de helderheid en koel-

v,atcr , alzo 't bofch daar

zoo dicht belommerd is.

Men
•weet

hier van
Laften

,

nog
Schattin-

gen.

fchen gaat
,

heid van 't

over henen
dat men op den middag in de open lucht,

zonder eenige hinder van de zon zitten

kan. Als men onder de fpelonk w.at ver-

der door gaat , ziet men de kolk, die 't

water tot den waterval uytlevert , die ik

onpeylbaar bevonden heb.

Men weet hier van geen Schatting

,

Verponding, Accys, of iet diergelyks,

dan alleen , dat men met de Pagter over
Hollandfche drank , voor al over bran-

dewyn, fpreeken moet, wil men niet in

boete beflagcn werden.
Daar ziet gy nu 't voornaamfte , van

de Stad Ambon van binnen of van bui-
ten, mitsgaders het mcrkweerdiglle, 't

geen van die ganfche Landvoogdy ^ en

zigten, menigvuldige klare rivieren, en
zilveragtige ilroomen , zeer vermakelyk
zyn. Wcshalven wy, die dus verre aan
ons bellek dezer landbcfchryving vol-
daan hebben , nu tot andre zaken , noff
verder tot dit land behoorende

, en die
als onaflcheidclyk daar aan vaftj^yn zul-
len opgaan; hoedanig men eerll't land,
de lugt , en mocllbns in 't gcmeyn , en
in 't byzondcr de Amboineelen zelfs, als

inboorlingen des lands , mitsgaders hun
Zeden , Gewoonten , en da,ir na ook
de andre volkeren, die 'er zyn en voor
al de Hollanders , als Oppe'rbelücrders
van dit land , in hunnen ganfchen om-
llag, en beftier moer aanmerken.

Dit zal ons meer moeite geven, als

men wel gelooven zou ^ doch wat is 'er

gevoeglykcr, dan dat men, na een Land
befchreeven te hebben, ook zegge, wat
volk daar in woond , en wat ées zelfs Ze-
den, Aard, Gewoonten, en Plegtlyk-
hcden zyn.

Wat het Land in 't gemeyn betreft, Hoedi-
het fchynt uyterlyk een volkomen ruw- "ighet

hcid en wilde woelthcid uyt te leve-
J"^"'?

ren , alzo het vol hoog en akelig geberg-
te , waar men zig henen wend , ij. Men
ziet 'er een vertooning van vcrvaariykc
overhangende en vooruytlleekende rot-

zen , Ichrikkelyke fpelonken , en dich-
te boflchagicn , dan eens vun donkere
en diepe valleyen , dan verneemt men
eens (voor al als men 'er pas gekomen
is, met het begin van 't OoiLcr-mocs-
fon) een yfclyk gedruys van afllroomen-
de rivieren , die met een groot geweld
van 't hemelhoog gebergte in zc-e itor-

ten , al het welke egter niet nalaat aan
iraand, die 'er tot het goede of 't We-
rter-MoelTon overblyft , overtuigende
bewyfente geeven, dat het land in zich
zelven zeer aangenaam , vermakelyk , en
uytnemend wel gelegen is , alwaar men
met veel genoegen , en (wat men ook
nu en bevoorens zo ruim van des zelfs

ongezondheid gefproken heeft) in veel
gezondheid leven kan.

Het is waar , dat 'er zommige men-
fchen zyn lam geworden, en dat vecle,

die 'er van daan komen , zo lakiw , en
geel 'er uyt zien , of zy uyt een gieter

gedronken hadden , het geen men dan
nog (zeer qualyk) de landziekte nocmd j

maar de meefte (zeer weinige zwak-ge-
rtelden uytgezonderc) zyn Lam gewor-
den door zig zelven tweezints te ver-

waarloozen, te weten, door, 't zy s'a-

vonds en 's nagts in de niancfchyn , en
als zy befwcct waren , in 't hembd te

bly-
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blyvcn zitten , en 'er zoo om de aange-

naamlKid , alzoo die koelte in 't eeilt

• verquikt, in te blyven leggen flupen, die

dan lam weer op Itonden ; voor al wan-

neer zy den beker wat te Ilerk gelicht

,

en zig in 't drinken van Saguwccr (een

zekere witte drank , die men bitter

maakt) vergrepen hadden. Dit laatlte

,

als men zig daar wat te lang aan verllaatt

heeft ,
geeft aan de Saguwecr-drinkers

die blccke koulcur, en de zo genaamde

. Land-ziekte, die men niet aan het Land

(dat zeer goed) nog aan dien drank (die

matig gedronken, zeer gezond, is) maar
onmatig-

Ooiaaak
van de

Heer
Padbrug-

.aun de onvoorzigtighcid , en

heid van deze en gene menichen moet
toefchryvcn , die geen agt op de onge-

makken van een land , die men gemak-

kelyk mydcn kan, nog op haar zeiven

flaan j maar zich ichandelyk verwaar-

loofcn ï 't geen by overtuiging te gc-

hiakkelykcr te gelooven is, alzoo ik on-

der de inlanders noit eenig menfch ge-

zien heb , die of lam , of zoo flets , ver-

vallen , en landziek van gedaante was

,

en die egter ook Saguweer drinl^en;

maar niet in de lugt , die fnagts door de

l'ware dauw vry koel
,

ja koud werd,

zullen blyven leggen Üapcn.

Egter heeft men dit land over 50 of

40 jaaren voor zoo ongezond (voor al

zedert de zwaere aardbeving) uitgekre-

ten, dat 'er zommigc Landvoogden, en

Predikanten niet na toe wilden ; dog de

verlVandige Heer Padbriigge (gelyk ook
cenige Predikanten in die tyd) met zul-

ke beuzclingcn zoo lang lacchende , tot

dat zy zelf de ondervinding daar van had-

den , zyn 'er egter na toe gegaan , en

hebben dit land zeer goed in zig zelven

gevonden.

Wil men zeggen , dat die Heer , en

zyn Geinalinne, egter lam van daar ge-

komen zynj het is waar; dog haar Ed.
was van een zeer zwakke en zieke ffe-gc s . _

Lam- ftehenis , waar by eenige ongemakken
htü van 't land komende , zoo zyn die wel

geen oorzaak van hare quaal gewcell,
maar hebben egter belet ^ dat zy daar

heeft konnen herilelt werden. En wat
dien Heer aangaat , hy heeft dit onge-

mak op 't gebergte van Soya gekregen,
van 't welk zyn Ed. op zekere tyd af-

komende , en wegens de hitte wat
Ilerk bezweet , en de Ilerkfte in verre

na niet zynde, zyn Ed. door een zware
. en zeer koude regen overvallen wicrd

,

waar aan hy kort daar aan lam ge-

worden , en gebleven is , hoedanig ik

zyn Ld: , wanneer ik te Amisfoort ee-

nige tyd by hem t' huys was , nog ont-

moet heb.

peSay- I^^n groot ongemak , en fchyn van
focnen, dcze ongezondheid des Lands' geven
ofGct)-- j^yee 2;iai^en j te weeten,, de fwaare re-

N G E Van
gen, en de aardbevingen, die 't ondcf*- dendes

worpen is.
Jaars.

* Het Regen-MocfTon begint in de *Moefim
Maand Mav , wanneer de Oolten-enbctec-

Zuid- Ooiten- wind voor een half jaar '"":'"'" *

(of cigentlyk maar voor vyf maanden,
^.(.^sai-'

alzo üétober de v/yfFcl-rtiaand is) door iben van

waejen. 'tjaar.

Dan is tr.en met zeer zwaaren re- Het Re-
gen gcquelt, die op zyn zwaarfte totingen-

Augultus duurt ; en dan kan 't Zomtvds Moeflon,

weeken aan malkandcren
,
gclyk ik dat

eens byna zes weeken aaiï eenzag,nagc
c.n dag zo ilerk regenen , dat de wegen
alom blank liaan, alzo 'er belialven hcc

water , dat regt ncdcrvalt , zeer zware
Itroomen van 't gebergte (daar zy diepe

en zigtbare Voren in nalaten) met een

groot geweld na de laagte komen afilor-

ten. Men kan van beneden die regen bo-

ven in 't gebergte van Soja weleenquar-

tier imrs van te vooren hooren, als men
om laag nog van geen regen weet.

Deze zware resten belet egter geen-

zins , dat lieden van tatzocn malkandc-

ren dan zoo wel , als op andre tyden,

bezoeken , alzoo zy draaglioclcn heb-

ben, in welke zy geruit, en droog doot
2 ilavcn van 't een in 't ander, hiiys o-

vergebragt werden. Ook verquikt die

regen nictalleen de menichen > maarook
het ganfche land, en de zelve is ook (a^s

zy niet te lang duurt) voor de Nagcl-
boomen , Spccery -boomcn , en ge-

waden van dien aard vooral zeer noo-

dig , alzoo anders de thuyncn ten eer-

llen daar door Uden,

Het wonderlykite , dat ik egter inMetdc

dié regentyd hier vernomen heb , is ,
nodige

dat hoe Iterk het ook 's morgens mag P""^^'^"

gcregcnt hebben, de wegen 's namid- 'erover f

drgs, zoo 't dan droog weder is, gelyk cndebe-

dikwils gebeurt , volkomen droog zyn. P*''"S "-

Dit is een teeken , dat het land zeer

fpongieus , en hol is, alzo 't in die kor-

ten tyd dat water inzi>ygt. Ook is de
grond zeer fcherp,enaluynagtig,'tgeeii

de zoldaten belt aan hun bloote voeten

gewaar werden j dog het is te verwon-
deren, dat deze regentyd niet over allé

eilanden op ecncn tyd doorgaat ; want als

't in 't eiland Amboina regent ,• dan is 't

op Boero, Manipa , en andre pKiatzert

om de Welt , fchoon weder. Ja zelf

als 't aan de Ooft-zyde van Hoewamc-
hel 't regcQ-Moeflbn is , heeft men aan

de Welt-zydc het droogc MoefTon.

Een wonder in de natuur , dat niet wel

te doorgronden is s hoewel 'r Rcgen-
Mocflbn anders gemeenlyk wel votaan'c

eiland Celcbes doorgaat.

By dien regen heeft' men zomtyds ^wiare

'are winden , van welke ik die uyt'-
*.',''JjrX'

werking gezien heb, dat zv takken vanbexm-

booracnj een vat of twee dik, als een r^ hier;

net-
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Het
droog
Mocs-
lon.

rietje van een fcheurden. Ook gebeurt

het wel, dog zjlJen, dat zig onder die

regen en wind iurdbcving vermengt.

Een van de grootile ongemakken hier

te land is de aardbeving , die hier

en dikwils voorvalt.

zeer

gemeen is , en üiiiwus voorvalt. Men
heef: diegemeenlyk, of in de maand Oc-
tober en November , of anders Januari,

Februari , en meer andere maanden van

het Welter , of droog- MoefTon , dat met

den Wcilen en N oord-weften-wind in

November of December begint , die

dan tot Maart of April doorwaeit

,

welke laatftc maand weder de WyfFcl-

Maand is , in welke men geen vallen

wind heeft.

In deze Wefter-MoefTon is 't zeer

heet , maar egter zo niet , of de winden

verkoelen de lugt, en matigen die hitte

zoodanig , dat ik 's middags ten twaalf

uuren te peerd door 't bofch , zonder

hitte te voelen, gereden heb. Anders

is 't in de zon van y tot f uuren vry

heet , maar na dien tyd zeer gematigt,

zonder dat men van eenige hitte weet.

Die hitte is egter in opzigt van den

grond dan zo Iterk , dat oude boomen
'er van konnen verwelken en uytgaan,

ja 't aardryk kan 'er af fplyten , en tot

zo voeten diep in de grond opdroogenj

zelf de rivieren konnen 'er door ophou-

den te loopen > en in zulk een tyd heb-

ben de vogtgeerige Nagelboomen veel

te lyden, die dan wel met menigte kon-

nen uytgaan.

In 't gemeen heeft men ook de Aard-

bevingen , als na fwaare hitte een fterke

aanhoudende regen valt , alzo dan de

zweetgaten van de gront geftopt, en de

dampen 'er in beflooten, of wel de on-

deraardfche vuuren , door andere rede-

nen gaande geraakt zynde , het aardryk

bewegen j dat wel het zorgclyklle in

Oftober , en November , om dat dan

de hitte op zyn llerklle is, en de regen

zomtyds nog niet ophoud , hoewel ik

de zelve in de 4 of f volgende maanden
mede wel Iterk gevoelt heb.

De fwaarlte Aardbevingen, hier be-

kent ,zyn die van de jaaren 1644. ^^7^-
in Üftober 1Ö74. den 17 Februari , 1687.

den I <?. Februari, gely k elders blykcn zal

,

gcweeft.

Sware In die drooge en heete tyd heeft men
Donder, nu cn dan ouk wel fwarcn donder , zo-

der
11°"" '^^n'g '^'^^ '^^ verfcheide zware boomen

nen. van boven tot beneden gcklooft , ften-

gen van fchepcn, voor 't hoofd leggen-

de , door de donderfteenen (dat by myn
tyd gebeurd is) uytgeboort , cn ver-

fcheide iteenen daar van gevonden zyn.

Ik heb 'er van in myn handen gehad,
gelyk die aan de wortels der boomen , oi-

aan 't einde van zoo een kloove, gevon-
den waren. Alle waren ze by na van

II. Deel.

ecne gedaante , lengte, en kleur j be-

halven een, die ik verfchillende gevon-

den heb. Zy hadden de lengte van een

kleene fpan ,de breedte van anderh.ilven

duym, de verwc van deKerk-lcyen,en
waren aan 't eenc einde fcherp, evenals

een beitel. Ik laat anderen , die ik weet,

dat dit tegenfpreeken , hun oordeel vry >

maar verfeeker hen, dat ik alle voorzor-

ge gebruykte , om dit in den grond
na te fpooren , en dit volflagen waar
bevonden heb , dat onmiddelyk op den
donder die lleencn gevallen , die boo-

men geklooft, en die fleenen (eens twee
by een) aan 't einde der klooven gevon-

den zyn. De eene ilcen , die verfchil-

de, en die ik in Banda ontmoet, en al-

daar befchreven heb , was van een ko-

pere of mctal-agtige kouleur , en van

een geheel andre gedaante.

Een van de zeldzaamlfe zaaken isookWit-wa-

het wit Water , dat men hier in Am- '"hier.

boina heeft. Het heugt my, dat ik het

de eerlle maal van myn leeven by een

flauwe lichte maan 's nagts gewaar
wierd , ziende toen de Zee zo wit als

melk , zo dat ik tulfchen de zelve , en
de toen niet zeer licht zyndc lucht by
na geen onderfcheid zien kon , dan dat

ik van verre de eilanden van Banda, zich

zeer zwart in die witte melk-Zee op-

doende , v ernam, hoewel men by dag geen
verandering ter wereld aan de zee be-

fpeuren kon. Ook wil 't zich met an-

der zee-water niet vermengen , dat men
bevind daar 't ophoud , en ylelyk by
nagt ftaat.

Men verneemt dit wit water meeft

hier om Itreeks tufTchen Banda , en de
Zuid-Ooller Eilanden, en ookmetgroo-
te Itreepen ontrent Amboina. Men
heeft dat tweemaal 's jaars , met de
nieuwe Maan van Juni en Augullus.

Het eei-fte noemt men het kleen,en'c
laatfle het groot wit water. Men ziet

dit niet alleen tot Ambon , maar ook
zelfs tot Boeton en MacafTar toe , cn
hoe 't ongelluimiger weer is , hoe'c
meer regent , en hoe de Zuid-Ooften
wind fterker doorwaeid , hoe dit wit
water zig meer vertoont, waar uyt men
afnemen kan , dewyl het in 't ecne jaar

zwaarder en Itormagtiger weer , dan in

't andre , is , men dan na evenmatig-
heid van dien ook Iterker , of minder

,

wit water heeft j 't geen zeer gevaarlyk
voor kleene vaartuigen is , alzoo 't be-
let de zware dyningen van de zee ge-

waar te werden > ook doet het de vaar-

tuigen , in dit water leggende , zeer

licht verrotten.

In de maanden Juni en Juli is de zee

maar flaauwagtig wit , maar eer dat in

Juli begint op te houden , begint het

groote wit water in Auguftus , by 't

S welk
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welke de Zee zich met fwaardcr dynin-

j

N

gen verheft , waar voor men zich by
dag beter , dan by nagt , wagten kan.

Men ziet dit wit Water voornamcnt-

lyk van de eilanden Key , Aroe, &cc.

Om de Zuid-Oolt , tot Tenimbcr , en

Van de AMBOINEESEN.

^ LUL ± L.1I1UJL/V.L )

Timor Laoet in 't Zuiden, in 't Wcftcn
digttot Timor , in 't Noorden tot digt by

de Zuid-]<ii(l van Ceram > dog niet be-

noorden Amboina. Niemand weet.
waar dit van daan komt , hoewel
waarfchynelyklte is, dat het uyt't Zuid-

Ooilcn, ofwel uyt het Zuid-Zuid-Oo-
llen zyn aanvang neemt , en dat het in

de groóte zceboefem , die 't naaft Zuid-

land van Nova Guinea met zyn lange

hals(die niet verre van ons legt)maakt, zyn

oorfprong heeft.Het doet geen fchade,dan

aan de vaartuigen, gclykwy reeds zeiden.

Ook maakt het de vifch fchuw, en is de

viflchersnadeelig, omdat het de lyncntc

klaar aan de vifch toont , hoewel die

meelt na 't fwart water hecnen vlugt.

Reden Na dat het nu egter afgenomen , en
van dien, gedaan heeft , ziet men dat de Zee zig

van veel flym, quallen, en andere vui-

ligheden op de ftrandcn ontlaif. Zom-
witheid

nagts als 't

riage-

voift

mige zoeken de reden van deze

in ecnige diertjes , die 's

verrot hout eenig licht van zich geven.

Andere mcinen, dat het een dunne fwa
velagtige zeedamp is , uyt de gronden

opwellende , en zig over Zee verfprei-

dende. Het is wel waar, dat men veel

fwavel-bergen , in Banda , op Nila,

Teeuwer, Damme , Amboina , en el-

ders daar om llreeks , heeft > maar zoo

het daar van daan quam,zoo moeftmen
zulken wit- water ook op alle die plaat-

fen hebben , daar fwavel-bergen zyn,
dat men nogtans niet bevind ; en der-

halven zal 'er een andere reden van zyn,

die ik beken niet te weten , en aan de

natuurkundigen overlaat. Ik weet
ook niet dat het ergens zoodanig , dan

Van het Land gaan wy over tot de y^^ j,.

Bcfchryving van de Volkeren, die daarAinboi-

in woonen. De voornaamliC en mcclte "ceicn.

in getal zyn de Amboincfen , en bchal-

ven deze zyn 'er ook Ciiinccfcn , Mar-
dykers. Slaven, en de Hollanders, on-

der welke wy de verdere begrypen.

Wat de Amboincefcn aangaat , deze By de

zyn de inboorlingen des Lands, hoewel Ouden

,

ons hier na blyken zal , dat hunne eer- ^^^^l^^

fte voorouderen uyt andere Landen ge- jcIk-h-

fproten zyn. Het weinige, dat de ou- Eeteis

den daar van willen , heeft hen dezel- g'^'-'-"'^.

ven al mede onder de Sindie of Men-
fchen-Eeters doen ftellen , waar voor

men , volgens Ptolomeus Helling , voorna-

mentlyk 3 eilanden, voor de Chineefche

kuft gelegen , zou moeten houden ; die

na de gedagten van zommige, Celebcs,

Gilolo (of Halemahera) en Amboina,
zouden zyn.

Voor my, ik geloof, dat in oudety-

den alle de eilanders in de groote Zee

,

die de Portugeefen Archipelago di St.

Lazaro noemen, Menfchen-Ecters , en

dat die van Amboina daar mede onder

geweell zyn , en hebben wy by de be-

Ichryving van 't eiland Noelfalaoet met
nog verfche ilukken bewefen.

De Amboineefen zyn van een matige

geftalte (hoewel ik eenige lange gezien

heb) niet zeer vet , en ook niet geheel

fwart , maar vaal van kouleur. Ook
hebben zy geen platte , maar wel ge-

maakte Neufen , en zyn niet qualyk be-

fneden van aangezicht , ja ik heb 'er

Mannen en Vrouwen onder gevonden

,

die fray van'tronie, fchoon van^trecken,

en van een bekoorlyke geftalte waren.

Van ouds was 't een ruw , wild , on-

befchoft, loom, droefgeeilig, dom, en

hier om itrceks , en ontrent de Majot- . tyd zeer verandert zyn

ie eilanden, vernomen word.
Het tweede, in de Zee van Amboina

,

dat verwonderens weerdig is, zyn zeke-

zeer onnoozel volk ; hoewel zy metter

Van hare onnoozelheid, en onkunde, Onnoo

re lange wormkens , Wawo genaamtj
die alle jaar op een gezetten tyd zig me-

wy nu

hebben wy al een voorbeeld in die van 't ^j-"','-^"^

dorp Seroelau gezien , wanneer zy een ^^^

boom willende voortrocicn , en 't niet

de vertüoncn ; do.'' van v/elke
j

gaande, 'er

i boom zoo wis om

voortrocjcn

een na benetien liep

.

en de

ver kapte , dat zy

niet , maar onder de fpyfe der Amboi- al roejendc met boom met al nabeneden

over verfcheide

Stecnen , Die-

nefen, zullen fpreeken

Nu zouden wy nog
zoortcn van zeldfaame

ren , Hout , Vrugten , ^c. hier vallende

,

als ook over een menigte andre ileenen,

die opmerking verdienen, als den Ami-
anthus, Criltal, Marmer-Heen, Mar-
cahta , konnen en moeten fchryven ,

dog alzo dat iiytvoerig door den Heer
Runiplms in zyn Ambonfche Rariteyt

quamen.
Ook zien wy 'er een preuve af by die

van Moelana , by Honimoa , die zig

overgaven , op dat de vyand met huii

land niet weg roejcn zou , gclyk hen

gedreigt was. Inde latere tyden zelf is 't,

by de komlt der Portugeclen , gebeurt,

dat die touwen en ankers te land gebragt,

en de felve daar vaft gemaakt hebben-

de , zy uyt een Hecht begrip van hun
kamer gedaan is, 20 wyfen wy den Le-

:
gevaar, zich, om verder ongevallen voor

/'

zer tot de zelve te komen , ovcrgegeeven , en hen toe-

ge-
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geftaan hebben in dit land zich neder te

zetten, en te handelen, dat zy hen in 't

eerit aigcUagcn hadden.

Daar zyn 'er gcwecft, die, een Pi-

{img-boom op 't llrand geplant , en ge-

zien hebbende , dat de Zee die om ver-

re floeg, de dwaasheid hadden, van die

met i'child en fwaard te bellryden.

Dit waren de Strand-bewoondcrs,

maar die zig op 't gebeigte onthielden

,

wierden van deze bottericken nog be-

drogen , alzo die hen 't zee-water voor

iets heerlyksjom in hun fpys in de plaats

van zout te gebruiken, verkogten.

De liili^ejavaancn willen in de eer-

fte tyden aan de trotfe Hitoecicn , die

altyd nog wyfer als de andere Amboi-
neefcn wilden zyn, kleene witte lieent-

jes , voorcevende dat het eyeren van

Peerden, Buffels, &c. waren, die in

hun land toen nog niet vielen, tegen

Nagelen en andre Speceryen zeer dier te

verkoopen , en hen wys te maken , dat

die een grootc Medicinale kracht had-

den, gelyk die van Larike aan die van

Wackalihoe gedaan hebben.

In de tydcn der Portugeefen gebeur-

de liet , dat twee villchers te zaamen
viiFchende , en juill maar drie viilchen

gevangen hebbende , malkanderen niet

al te wel in 't dcelen der zelve vcrilaan

konden, alzoo 'er altyd een van beiden
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Altoos de Boeroneefen zullen daarom

geen Kayman , en die van Alang en Li-
liboy geen Aal doodcn , om dat zy valt

Hellen , dar dit hon bloedverwanten
zyn, gelyk wy dat tievoorcns ai hebben
aangemerkt. De oude Koningen van
Iha beroemden zich van een Calappa
Radja , of Koninklyke Cokos-boom
(dat een laage kleene boom is) gefproo-
ten te zyn. Al de Alfocreefche Konin-
gen geven voor , dat zy van zekeren
Iwaren Waringin-boom, dicht by Hoe-
koe aan de middellle fpruyc van de Ajer
Talla , en die daar die wonderlyke ge-

vlogtcne brug over die rivier maakt, ra-

kom Itig zyn.

Die van Hative,en meer andre, zeg-

gen van een Slang gefproten te wezen

,

en zullen noit geen ilangen dooden ; hoe-
danige 'er in Amboina wel meer zyn j

voorgevende, dat die dat doet, het met
de dood betalen zal.

De Heer Mar'vUk j in zyn tvd daar
wat onvoorzichtig meede lacchendc,
düode eenige Slangen in 't gezigt van
eenige Inlanders, cie hem dat atrieden,

en kort daar na quamen zy alle in zyn
huys, en ook hy zelfs , van de lluipente
llervcn. Dit had toen by den dwaazen
inlander den naam, dat dit gelchiede,om
dat hy die ilangen gedood had ; dog ik

geloof valt , dat deze of gene inlander

een te veei, of een te weinig had; en
j

hen allen, uyt een verkeerde woede, om
de derde te deelen, vonden zy niet goed.

1 dat men quanlwys zyn gellacht bena-
Juill komt 'er , terwyl zy daar over

j
deelt had, vergeeven heeft j en dan moet

haipclen , een Portugees , die met een
j
men vaftelyk iterven.

bedaard welen tegen hun zey , ik zal u I Daar zyn 'er ook, die zeggen van een
lieden aanllonds fcheiden, en de deeling fchildpad, andre van een bofch-verken
net even gelyk maken. Hy deed het 1

(
gelyk wy in Ternate over die van

ook : want hy gaf 'er elk een, en nam jBwool ook zagen) andre weer uyt Dra-
de derde voor zich, w^aar mede zy wel te ken-eyercn (gelyk wy dit over de Vor-
vreüc waren ; dog waren zy in oude
tydcn zoo dwaas, de mcelle weetcn nu
wel beter.

De reden , waarom die van Ceram
na de B.itoe Caloway , of na een

klip , met haare hafagajen fchepten,

heeft ons al mede haar onnoozelheid

doen zien.

Uythun- Hun gering verlland bcfpeurt men
TX^^"^' nog al verder uyt de fabelagtige ver-

afkomil h;\lcn , die zy zelf van hun aHcomll

nader be- doen ; alzoo zomraige zeggen vanKay-
welln. nians , andere van lloelen van Bamboe-

fen, of uyt oude holle boomen , of van

Aal , en wat dies meer is ,
gefproten

te zyn. Zommigen, die nog leven, ge-

ven voor, dat dit nog niet lang gele-

den is. Ik heb zoodanigen in myn tyd

Hen der Moluccos aangemerkt hebben)
gefproten te zyn.

Men moet dit in een Amboinecs zoo
vreemd niet houden , wy zullen daar van
onder andere volken verlcheide voor-
beelden geven.

Die in de Griekfe en Romcinfche Ge-
fchiedeniflenwat belezen zyn, zal dit ge-
voelen zoo wonderlyk niet voorkomen.

Het gevoelen , dat de menfchen (als

men hun gellagt niet recht wiil, en men
hen egter voor geen ballaarden wilde
doen doorgaan) of Tetra: Filii , zooncni

der aarde , of uyt de aarde gefprooten

}

of, waren zy wat grooter van afkomll,
Hcroum , vel Deorttm Filii , zoonen der
Helden, of der Goden, waren, is zeer

oud. Die van Rhodus zeiden van de 7
nog gekend , die dit wel Ityf llaande \ Heliades , of wel van menfchen uyt de
dorltcn houden , en die voorgaven van 1 aarde , door de Zon verwarmt , na 'c

een Kayman gekomen , en dus van 'tl verhaal van DiodoorL.f. voortgekomen
allerecdcllte gellacht dezes lands , en te zyn.

diXtE-

, die

zich

Dus hielden de Griekenniet minder dan die van 't gellacht der

Goden by de Romeinen waren , te zyn. ! rechtens , ca de Athcnienlcis

S 2,
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zich «uTÓ%9a)Vf?, of Inboorlingen, noem-

den , uy t de aarde gcfproten waren , waar

over Jnthifienes hun niet min , dan wy
de Amboineelen , bcfpot.

Die van Creta zeggen van eenen Cres,

die aan dat cilund zyn naam gaf, en uyt

de aarde gefproten was , afkom (lig te

zyn.

Diodoor fpreekt L. 2. van de Scythen

als afkomftig v^an een monller , dat een

vrouw en een llang was, uyt welke Ju-
piterScytheSj die de Scythen hun naam

gaf, zou gctcelt zyn.

Eilander , zegt Dionyfitis van Haïïcar-

najjus, en Paiijanias L. 8. was de zoon

van Mercurius , en van een Arcadi-

fche Nymph, j Eneas de zoon van Vc

'Aflcomft

van de7.c

en gene

uyt een

Ey.

nus , om dat men zyn moeder niet wel

kon aanwyfcn. Een geboorte , die wy
in menigte onder de Ouden van hunne

Goden konnen aanwyfen.

Paafarnas L. 3. Lacon. zegt, datdigt

by't llecdeken Egia, een poel, aan Ncp-
tuin toegewyd , was , w"aar uyt men
geen vilch nemen dorft, uyt vreele van

aanilonds in een vifch te zullen veran-

deren , dat mede diergelykcn grond , als

die van de afkomll der x'llangers, gehad

zal hebben.

Dat alles uvt een Ey zou voortgeko-

men zyn 5 is ook een zeer oud gevoe-

len, dat na allen fchyn zyn oorfpronk

van Gen. i: z. en van 't fvveven van den

Geeft Gods op de wateren, heeft , alzo

't grondwoord eygentlyk de daad van

een vogel, die zyn vleugels over de ey-

crs uytbreid , en die zoekt uyt te broe-

jen , na de gedagtcn van veel geleer-

den te kennen geeft.

Het is daar van daan , dat Macrobius

L. 7. cap. 16. Saturnal. zegt , dat het

ey een zinnebeeld der wereld was.
"
JDeSvriers en Phaeniciers dceden hun-

nen God en gellcrnten uyt een cy voort-

komen.
Roemen de Koningen van IVatsjan

uyt Draaken-Eyeren gefproten te zyn,

roemen ook de Grieken niet even zoo

van Caftor, Pollux en Hclena, dat zy

mede uyt een Swanen-ey (ulzo Jupitcr

z"ig in een fwaan vei'andert had, en zoo

by Leda gekomen was) getecit zyn.

Van menfchen, die van Draaken gelpro-

ten waren, wilt men by de Ouden ook
al te Ipreeken.

Of van ^'^ Chinecfen , Malcyers , Javaancn

,

Slangen, en meer andere Oolierlingcn zullen

geen Slangen dooden. Veele uyt een

zoort van Godsdienft, alzo zy die eer-

biedig behandelen , en als hun Goden
eeren ; andre , om dat zy leggen daar

uyt gefproten te zyn. Ook zyn Gou-
de flansen (gelyk wy zien zullen) van

INGE VAN
der verborgen is. Dus zyn goude of
zilvre llangen ook oordcraadcn van eer,

die de Koning van Mongibir in J£.xh\^

opien aan jongens te dragen geeft
,

o ie

door vreemden by dogters van zyn land

geteelt zyn.

Dat de Romeinen al van ouds te E-
pidaurus een ilang aangenomen hadden,
en als hun God ^Eiculapius in die ge-

daante eerden , is te wel bekend , om
daar bewyfen Van by te haaien. Ookis'c

al zeer oud , flangen niet te dooden.

De oudlte Ethiopiers (zoo de Heer
Z,H^/o//" verhaalt) eerden de flang als ha-

ren God , en noemden die Arive.

De Chineefen zullen geen rcize ter

zee ondernemen , of zy brengen zeer

plcgtelyk met geklank van bekkens een

levende Slang (die zy wel lekkertjes

opvoeden) aan boord , en ook met veel

Ihuic zo aan land, wel verre van die te

dooden j geloovende vall , dat zoo zy
dien God niet aan boord hadden , zy geen
gelukkige reife zouden doen.

Ik leze by Plutnrchtis in zyn boek
van 't vernuft der dieren, van een zeld-

zame vryagic tuflchen een flang en een

jonge dochter van .^Ltolicn. Ja zelf

de moeders van Alexandcr de Grooie , en
van den Romeinfchen Held , Scifio A-
fricanui-y zouden van flangen (zoomen
by Silius L.i^. hy Jttpnus L.II.C.II.

en by Lnciaan in z^'n fxmenfpraak der

Goden zien kan) omheUt zyn.

Ovidius fpreekt in zyne Hafchepping
L. 4. C. 7. van Cadmus , als een ,

die zig na de Enchelienfers begaf. Mar-
tialis en andere ipreeken van eenen An-
chialns. Ook fpreekt Homerus van An-
cbialtis , de zoon van Merites.

Ik weet wel,
die dit laatlle woord een

fpronk (als of 't een, die in eeuwigheid

leefd , beceekende) geven.

Maar daar zyn weer andere geleerden

die dit woord Anchiaius , en deze En-
chelienfers niet ongevoegelyk by hec

Grieks woord Éyxehvi, dat een Aul be-

teekent , 't huis brengen , en die deze

menfchen als zulke aanmerken , die een

zoort van eerbied voor Aal , en Slangen,

die malkandren zeer na in muiglchap

beftaan , hebben.

Gelyk de Egyptenaars 't geheel al

door een Slang , die door 't byten in

haar lieert een rond maakt, gewoon wa-

ren te verbeelden , alzo plagtcn zy de

Godheid ook wel in de gedaante van

een Slang met een fperwerihoofd te

eeren.

dat 'er geleerden zyn,
andre oor-

Al welke Slangen-dienft, (gelyk ook Oor-

de Python der Heidenen , en den God <P'^"g
,

Ophion) in zyn grond geheel en al van
g^.j^_

de vooniaanille lieraden, en kleinodiën,! 't verhaal van Mofes Gen. 3. wegens dedicnft.

der Amboineefenj daai-zekerlyk iet on- I oude flang , en de dienft, dien men van
- ouds
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ouds al aan den duivel bewees, overgeno-|eerfte menich ^.^l ,..,.1 i^unij

me:! is, v.'ant Ophion komt immers kliuir i die God bezielde , ecmaakt is ;

A.
uyt een klomp— .. .„^ ..*t.jv^—^j^..-w.- ..^.>,»

vano$/ï een Shmg, in 't Grieks, en Python
van 't Hebiecuws woord |nï5 , dat een

kleene venynige llang bcteekent.

De Stoici , die geleerde mannen,

meinden , dat de menfchen in alle lan-

den en akkers geteelt wierden , en als

de paddelloelen groeiden > 't geen im-

mers zo veel van 't gevoelen der eenvou-

dige Amboincefen niet verfchilt. Lac-

tanÜHS getuigt dit L. 7. C. 4. ^1 Ovï-

d'ius^ y. Mct.zm. bevcftigt het rcdelyk

klaar , van Corinthus fprckende

,

Hic avo 'veteres mortalia primum
Corpora i::'.!gar!int pluvialibus edita fiirigis.

Bewyfcn
iiytde

Ouden
wegens
deat>-

komlt
der mcn-
fehcn

,

uyt de

ar- ide

,

hoornen,

&c. ge-

fproüten.

Dat is

:

Hier wierdenfy ivel eer^ als menfcbcn af-
gcbcclt ,

Uyt Paddcftoelen, wel bcvogtigt,'-joo?/-

gcteclt.

Ten bcwyfe, dat de menfchen uyt de

aarde geteelt waren , plagten vele het

woord Homilies , dat is , menfchen , ab

Himo, dat is , van de aarde , af te lei-

den.

Mimtius Feli-"^ zegt , dat Saturnus met

de zynen by de Latynen Terra Filii ^dat

is, foonen der aardt genaamt wierden,

waar uyt men zou mogen oordcelcn,dat

2.V wel iets van Adam , notx dat in 't

Hebreeufch roodc aarde bcteekent , zou-

den mogen gehoort hebben. Behalvcn

dat het ook een waarheid is , dat de

141
aarde

,

, In hoe-
danigen opficht alle menfchen foonen
der aarde , en uyt de aarde , in hunnen
eerften Vader, 'gefprooten zyn.

Dat de Itahaancn, (van ouds her me-
de berg-bewoonders als de Amboince-
fen) het meede daar voorhielden, dat de
menfchen uyt Eyken,en andrc boomcn,
voortgekomen waren

, getuigt die groo-
te Dichter Firgilius,'m het achtlle bock
van zyne yEncis.

Gcns vinm truncis, & duro rohore, mta.

Een volk , uyt Wortels , en uyt Stron-
ken, voortgekomen.

Dat uyt den harden Eyk zyn eorfprong

heeft genomen.

Ik zal hier niet ophaalen,dat zigver-
fcheide Dieren by defe en gene voorval-
len, waarlyk met menfchen vermengt,
en dicrhalvcn ook deze en gene daarvan
oorfpronk genomen hebben, gelyk men
in Swcden van een jongen , uyt een Beer
voorgeteclt , en in Denemarken van

I

diergelyke gevallen veel weet te fpree-
ken , behalvcn dat Saxo Joannes zegt,
dat de Koningen van Denemarken daar
van hunnen Ibmi ('c geen wy voor zyne
rekening laten) afkomllig rekenen.

Alles , dat wy hier hebben aange-
haalt , dient alleen om te toonen , dat
zulke onnoofele gcdagtcn zelf ook by
de verftandigfte volkeren der aarde in

de eerfte tyden , zoo wel als by de Am-
boineefen, gewecil zyn.

VIERDE BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.

VAn V bygeloove der Amboineefen. En voorbeelden ''er af. Hun agt-geving
op Vogclgelchrey , en andere zaaken van dien aard. By de Ouden ook te vin-

den. Verborgene kragt in '/ Hoofd-Hair gefield. Groote agting voor '/ zelve,

yjiidrc voorbeelden van des Inlanders bygeloove. fVegens de Pontiana. Andere by-
geloovige bedryvcn. Gedagien vuegcns '1'oovcry. Cackerlacken , zeker zoort van
Menfchen. Aard der Amboineefen. De onmoogelykheid van hier Wyn te konnen
hebben

.f
tegengefprooken. //^«/ Gewaflchcn , f//z. men hier heeft. De Vrouwen

der Inlanders Slavinnen, en de MansHecrcn. Oudeivyfe , cw/ Water op't Hoofd
te dragen. Ferdcren aard der Amboineefen, en hoe men hun handelen moet. Sterke
neyging voor de Toovermiddelen, de Vrouwen tncefl eygcn. Dat veel op vergifti-

gen uytkomt. Zeldzaam voorbeeld 'er af. Handwerken der Amboineefen. Gezet
op de Hoofden hunner vyanden vjeg te halen. Een oude geivoonte der Oollcrlchc
Volkeren. Ambonfche Helden. By hen voor Hard , en Schoot-vry gehouden. Wat
middelen zy

.f
daar toe gebruyken Zeldfaarne Gewoonten der Amboineefen. Ge-

iL'oonte van in de Rivieren en elders, te waffchen. Wyfe van zich met Olie, &c.
te Salven. De Frowvüen kramen gemakkclyk. IVyfe van '/ Kind een Suignaam te

S 5 gtven.
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geven. Vroege handeling over een Huwclyk. Dragen hare Kindere» op de Heupe.
Gewoonte, 'wanneer hare Dogters huwbaar zyn. Fan den Bruidfchat. Om een Kind,

by een ander geteeld, achten zy hun Bruid te meer, Konftenaryen der jonge Lieden.

Hun vermogen, om een iMan onbequaam te maken, en 'wcer te geneefen. Wat zy on-

trent dit fluk verder weten uyt te 'werken. De oudlèc Soon is, na zyn Vaders dood,

Meefier. De Broeders Soon Erf-volger. Fan de Maaltyden der Amboineefen.
Mannen en Frouwen zyn daar op afgezondert. Redenen van deze afzondering. Toe-
richting der TaFel. Hoe zy bun iJagoe-Brood maken. V Qebruyk van Ryll } en

fcboon 'l\ir\vcn-brood. Gewoonte van ider zyn byzondcr deel te geven.

Van 't

Èyge-
loovc
der Am-
boinee-

fen.

GElyk nu de onnoofelheid der eer-

fte tydcn , by de Grieken en Ro-
meinen zelf , de moeder van de

Atgodery en 't bygcloove was , alzoo

is zy dat niet minder by de Amboinee-
fen geweelt.

Wat Afgodendienaars zy van oudsher
waren, zullen wy ter plaatze , daar wy
van den Godsdicnft handelen , zien.

Wat hun bygeloove betreft, daar valt

vry Wat van te zeggen.

Als zy een kind ter fchool brengen

,

en een lyk ontmoeten, zullen zy dat zeer

angdig ontwyken, om van den Sawan,
of des dooden geeft in de lucht fv/ecven-

de, niet befchadigt te werden ; dog om
dien geeft nog meer , en by alle gele-

gentheeden af te keeren , binden de
moeders haare kinderen i a 3 maanden
na de geboorte al een bondelken met
duivelsdrek op den arm, op de hand, of

aan den hals , en dan is het bequaam,
niet alleen den Sawan, maar ook alle

Djin's, of Duivels, te verdr^^vcn.

Ontrent den Hoek van Sïel ziet men
een dikken zee-boom, van't geflagt der
genen , die men de fwarte Tali Haroes
dat is, fwart Stroom-touw, of zcc-Ro-
tang, noemt , en die na 't zeggen der
inkndcrs zo dik als de dyevan een man,
en Boctoh J^ïcl, dat is, de manlykheid
van Siel , by hen genaamt is. Deze
durven zy niet ait Zee haaien , uyt een
zoort van bygeloove , dat die het hooM
van 't geheel land is.

Die van Soya , nog Heidenen zynde,-

geloofden , dat 'er boven op den top van
hunnen berg een groote verglaasde

En voor-

beelden

uat".

fwarte pot , of Marta\'aan , en dat daar

by een groote ftocl , of bofch niet Bam-
boefen was , wanneer zy nu regen heb-
ben wilden, zo offerden zy , en roerden
maar in die pot, en 't gemeen volk ge-
loofde , dat het dan noodfakelyk moeft
regenen , van welk bygeloove men ha
zelf al in de latere dagen naculyks heeft
weten af te brengen

, gelyk wy daar van
elders onder de zaken van hunnen Gods-
dienft, breeder fpreckcn.

De Balïers in 't gemeen , en ook de-
ze inlanders, gelooven , dat , wanneer
imand veel kindcr-pukken krygt , het
zelve veroorzaakt word door zekeren
duivel, by hen Pokan Poenja May, of

of de Moer van de Pokan , of pokken ^

genaamt. Indien nu die zieke niet wel
bewaakt word , zo gelooven zy dat die

Pokan Poenja May hem 's nagts in een

Saguwecrs-boom wegvoert , en hem
daar alleen zoo blyven laat , tcrwyl die

Pokan Poenja May aanftonds van daar

vertrekt.

's Morgens daar aan de pokkige niet

gevonden wordende van de vrienden,

ftellcn zy vaft dat hy van dien duivel

vervoert is. Sterft hy nu van die ziek-

te opdien boom, dan is het uyt, endaar
is niets tegen te doen > maar zoo hy op-
komt en beter wort , vinden hem de
Titfidoors , die 's morgens komen om
hunne volle Goeroetoc (of Emmer, daar

zy die vogt in laten druipen) weg té

halen , en een Iccdige daar weer in plaats

te hangen. Vragen zy hem dan, hoe hy
in dien boom komt , zoo antwoord
hy dat die duivel hem daar in gevoert
heeft. Hier op helpen zy hem 'er af,

en brengen hem weder na zyn huis toe.

Die duivel nu komt noit door deuren of
venfters , maar alleen door een fyde van
het wolve-dak van voren in, dat boven
by hen open , maar beneden met Atap,
(of t' faamgevlogtene Clappus- bladen)

toegedekt, en befchoten is.

Om nu te beletten , dat dde Duivel
niet in huis kome , maar voor by nrag

gaan, zoo zetten zy een Gabba-Gabba
of houten man voor dat gat , en dan
krygt men daar de pokken niet ; dac

hen zeer dikwils mift, en echter in hun
bygelovc nog niet verlicht. Dit ver-
tellen zy dus maldanderen voort , dog de
verftandigen onder hen weten zo wel
beter , als wy.

De Tiffïdoors , of Saguweer-Tyfe-
naars, die by ondervindinge zeggen, daE

die duivel hunne Goeroeroe 's met Sa-

guweer wel eens komtuytdrinken (hoe-

wel ik geloove dat het de Hollandfchc

Soldaten doen) zyn gewoon dit middel

daar tegen in 't werk te ftellen. Zy han-

gen een Moolik van Gabb.i-Gabba,
Iwart en geel gcverwt in dien boom

,

aan den zelven tak , waar uyt zy tyffe-

ren , en fteken een fcherpe priem van de
Toelang of Doeri Gamoeto door dien

man henen, waar door hv,van de wind
imant fchynt te

Iteken.

bewogen zynde , na
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ïicken. Komt d:m die Pokan Poenja' geen 'er in is , aftrek

JVIay, en ziet hy dien man , zoo gautl Hoorcn zy een uyl

I4J
hebben zoude,

of anderen on- Hun agt-

hy voor by, en de Goeroeroe blyft vol,[ geluks-vogel, fchreeuwen, dal wil ook|"i("S

te weten, zoo 'er de Zoldaat niet ageer

geweeil isi

Wanneer een Amboinecs s morgens i

ai iets zeggen , dan zullen zy niet uyt-g;i.gc.'

gaan. fchrey,

Hebben zy eenfraev,en gezont kind, "^"•"''^''^

uyt zyn huis gaat, en een gcbrekkelyk, i en hooren zy dat van imand prylen, 20^^^,^",^
krom, oi:\)ud menich bejegent , zal hy

j

werden zy daar moeyelyk over, enllel-aard.

dien met veel onii'etting met de handen
al van verre van zig weci'en , roepende

Tübat ! Tobat ! dat is , wel is 't moge-
lyk ! is 't mogclyk ! en aanllonds weer
na huys keeren

voortg

te zullen hebben

oordeclendc , zoo hy
iging, die gfjilche dag geen geluk

Dat zal hy 20 lang,

al was het thienmaalaanden andren her-

vatten, tot dat hy geen getcekende, of

gebrekkelyke, ontmoet > en fchconliy,

na dat allereerll gelukkig uytgaan, 'er op
den dag thien ontmoette, dat mag geen
quaad.

Een moeder , of andre vrouw , zal

's avonds met geen kind uytgaan , ten

zy zy in haar hand een ajuyn , of wat
look , eenige kleenc fcherpe houtjes ,

en een mes voor uyt heeft. Ook legt

zy gcmeenelyk dit gerccdfchap onder 't

kullen van een kind. En dit alles doet

fy om denSawan, den quaden geeft, die

dan omlwerft , af te keeren , en te be-

letten , dat dit kind geen ongemak over-

kome. Hoedanige grillen zy 'er by
menigte hebben , alzoo zy zeer fterk

voor het waren der geeften zyn. Een
dwaling, waar van de wyrten der ouden
mede vervult waren.

Deneerften vifch,die 7y met een nieuw
net , of in een nieuwe Sero , of fuylc

,

vangen , zullen zy noit verkoopen , maar
altyd of zelf eten , of weggeven, ver-

zekert zynde , dat zy noit zegen zouden
hebben. Dit is een vafte wet, niet al-

leen by hen , maar ook by de Chineefen,

Baliers, MacalTaaren, en alle andre Oo-
Itcrlingen. Zelf doen dit ook nog veel

Chrillencn , hoewel die voorgeven het

niet uyt bygeloove , maar enkelyk te

doen , om voor geen gicrigaarts door te

gaan , dog ik geloove , dat 'er nog al

iets van den ouden fuurdeegfem in zit.

Als de Amboineefche vrouwlieden

met haar goed 's morgens ter markt ko-

men , zullen zy 't ccrite ftuk , daar o-

ver gedongen word , vaftelyk voor de

prys,die 'er voor geboden word, geven,

al was het eens zoo veel weerdig ; want
anders zouden zy dien dag geen geluk

hebben , en niet wel verkoopen. En
zoo ras zy dat eerllc ftuk dus verkogt

hebben , zullen zy op haaren bak , of
korf (daar zy haar goed in dragen) klop-

pen, enoverluyd, Lakoe,Lakoe, dat

is, 't heeft aftrek, of 't is verkogt, met
veel blydfchap uytroepen , op dat die

korf, of bak , dit hoorende , alles , 't

ook te

vinden.

len vaft dat het kind ziek worden zal

Volgt 'er dat kort op, dan is het zeker-
lyk door zulk eenen betoovert , en dan
is 't wel half verlooren.

Van zulk een betoveren wift men by By de

de ouden ook al te fpreeken. De Grie-°"'''^"

ken noemen dit |5«5-n«vf/v, dat is, betoo-

veren , dog eigentlyk beteekent het be-

nyden , of iemand te fcherp aanzien,

zynde 't gedoente van een die een an-

ders geluk benyd. De Latynen noe-
men dit Fafcinus,ecn betoovering door
't fterk aanzien , pryzen, of aanraken,
van imand. Hier van zegt FirgiUus in

zyn 3<i= Herders-fang aan 't öj^^ vers.

Nefcio qiiis teneros ocuïus mihi fafcinat agnos.

Dat is:

'k. Weet niet ivat oog het is , dat al myn vee

betovert.

Dog om zig, by zulk een pryfen van
imands kinderen , van betoovering te

ontfchuldigen , voegden de Ouden de
woorden aCpaaHnvTüig of pr^fifcrne clixero

,

dat is , ik zeg V niet , om u ^ of uw kind^

te hetcoveren^ 'er by j hoedanig veel by-
geloovigen hedensdaags nog om die

zelve reden even na zoo een lofruyting

over imands kind. God zegen u,^c\\foon
zyn te zeggen , om alle quade gedagten
te benemen. Op die zelve wyze nu leeft

men daar by den inlander , en zoo hy
diergelyken woorden 'er niet byvoegde,
zou men oordeelen , dat hy dit zeide,

om 't kind , of dien hy prees , te beto-

veren.

Geen mlandfche jonge dogter zal van
een dubbele Pinang , of andere dubbele
vrugt, uyt bygeloove, eten ; en geen
flavin , die agting voor haaren Heer , of
JufFf. heeft, zou hen zulken vrugt dur-
ven aanbieden , uyt vreefe, dat zy, die

etende , by haar huwelyk tweelingen,

en dus een iwaaren arbeid , of lallig huis-

gezin , zouden krygen.

Zy gelooven ook , dat , zoo zy in Verbcr-

handen van den Rechter over eenio- be- S^'"'^
.

dreven teit geraken, en men hen pynigt, ti,o(,,j.

zy alle pyn zullen vcrduuren , zoo lang hair ge-

men hun 't hoofdhair houden laat, maar'^^'^^'

fcheert men dit af, zoo is al de vcibor-

gcne kragt met hun hair weg gevlogen.

Men heeft daar van in 't jaar 1704.
een klaar voorbcclt in den Koning van

Amet
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gezien die

om aan d

een moord betraan

it vleclch eens lu-

Amcc
hebbende ,

itig zyn hart op te haaien, en daar over

gevangen , en gcpynigt zynde , niet het

minllc,maar toen men emdelykzynhair
affneed, alles bekende j gelyk wy hier

na dit geval brceder zullen melden.

Ik heb cenigc jaarcn te vooren een in-

landlchen Vaandrig gezien , die behen-

dig zyn vrouw vermoort had ; dog 't

quam egtcr uyt door een oude vrouw,
die gezien had, dat hy haar de keel af-

fneed, het bloed in een teil ving, en 't

lyk diep in de nagt met een flaaf na 't

ftrand in een vaartuig bragt , en met ee-

nige lleenen diep in zee wierp.

'Zo ras het dag was , vraagde hy ider

een, of zy zyn vrouw niet vernomen
hadden,cn maakte een groot misbaar, zeg-

gende , dat zy na 'c ftrand , dat is , om
haar gevoeg te doen ( alzo zy geen ge-

makken hebben) gegaan, en daar zeker-

lyk van een kayman verflondcn was.

Dit fleurde zoo wat henen , tot dat

deze oude vrouw , in 't eerll bekommert
om 'er zig mede te moejen , alzoo hy
een wraakzugtig menfch was, daar van

kennis aan den Fifcaal gaf , die hem en

zyn flaaf deed gevangen neemen. De
flaaf bekende het ten eerflen , zeggende

,

dat zyn meefter het hem geboden , en

Jiy maar gehoorfaamt had. Dit wierd

hem voergehouden , maar hy lachte daar

mede , vragende of men de getuigenis

van een flaaf tegen zyn meelter mogt

,

of kon gelooven , en zoo dat doorging,

dat dan een flaaf altyd meefler van zyn
meefters leeven was. Men hield hem
voor, dat het zekere vrouw gezien hadj

dog hy loochende alles met Ityve kaken.

Daar op begon men hem te pynigen;
maar hy fchreeude zeer over al 't ge-

weld , dat men hem tegen alle regt en re-

den deed, hem pynigende over een zaak,

waar mede hem zyn eigen flaaf , en een

vyandige buurinne befchuldigde, en ei-

fchendcin 't midden van de pyniging, dat

men hem het Corpus dtU£ti , of 't dood
lichaam (want die vrouw wift niet, waar

hy 'er mede gebleven was) aanwyzen

zou. Dit kon men niet doen , en men
rond zig met deze zaak verlegen , tot

zoo verre, dat de Landvoogt al begon
te fpreken van hem op vrye voeten te

Jlellcn.

Myn voorzaat , toen een van de Le-
den van het Gerecht aldaar , wetende,
wat vertrouwen de inlander op zyn
hair heeft , zeide tegen den Heer Dt
Haas : Afyn lieer , ik u-eet nog een mid-

del^ dat wy eerjl beproeven moeten , eerwy
hciu los laten ^ en ik vcrfekere UEd*^. dat

hy zyn hair zoo ras niet quyt zal zyn , of
hy zal het, indien hy V gedaan heeft, ook

bekennen.

De Heer De Il.ias lachte hier mede,
en zcide dat zulk een forfche vent, die

de zwaarlle , en zelf nieuw uitgcvondc

wjzen van pyniging had konncn uyt-

flaan, hen over dat middel maar bclpot-

ten zou, dog op het aandringen van myn
voorzaat , wierd het by den Raad egter

goed gekeurt , en de mine gemaakt om
het te beginnen. Hy z;ig den Chirur-

gyn met een groote fchaar klaar itaan,

en vraagde, zo als hy ingebragt wierd,
wat dit zeggen wilde, en wat dicwond-
heeler doen zou. Men zei, dat die ge-
komen was, om zyn hair af te fnyden,

op dat men hem eens zonder hair pyni-

gen zou. Hy bad hier af vcrfchoont te

mogen zyn, en bekende alles, gelyk hy
ook in myn byweefen gerecht, derechte

hand afgekapt , en uit inzigt van zyn
heerlyke daden , in dienft van de E.

Maatfchappy op Java bedreven , zeer

genadig onchallt is.

De Landvoogd De Haas fl:ond over

dit geval verbaalt , om dat zulk een ge-

ringe zaak van zulk een grooten uitwer-

king was} en men heeft na dien tyd al-

le misdadigen, die onder 't pynigen niets

belyden wilden, 't hair afgelneden, ge-

lyk in 't jaar 1704. aan dien Koning van

Amec met het zelve gevolg geichied

is.

De inlanders hebben niet alleen een Groote

groote glorie in , en agting voor hun agtmg

hair , maar men kan hen (van beide de ^^°^
"•

geflagten geen grooter fmaat of hoon
aandoen , als dat men hen 't hair aflhyd,

gelyk dat by meer andre vollceren van

ouds her een groote fchandc was)

niet alleen , om dat zy op 't zelve zeer

moedig , maar ook om dat zy van ge-

dagten zyn , dat 'er eenige geheime
kragt in verborgen is ; hoewel ik 'er , on-

der hen noit een gezien heb , die 'er iets

meer mede , dan een ander , uitrechten

kan. En dus fchynt het my, dat hen
iets van Simfoms geval bekent moet
zyn , en dat de bloote inbeelding het

verdere in hen uytwerkt. Of 't moeit
wefen , dat zy ook iets van 't geval van
dat purper-hair, de ftut van Nifus Ryk,
dat zyn Dogter 5^//^ hem affneed, waar
door hy zyn kragt en Ryk te zamen
verloor , en waar af Ovidius in zyn Her-
fchepping L. 8. Gap. i. vs. 22. fprcekt,

gehoort mogten hebben, dat egter niet

te denken is.

De Amboineefen gelooven ook , dat , Andrc

wanneer een vrouw
in de kraam

fwanger zynde , of ^oor

geftorven is , zy in een
^''''^'^'^^

van des
een inlandersPontiana verandert , waarj door zy

fchim , geell: , of een duivel vcritaan , Byge-

die met zeer lange hairen dan hier dan '°"^'^'

en fweeftdaar vliegt, en fweeft , en dat zy, de
boomen tot ruft-plaats hebbende , in 't

I bofch in d'ecn of d'andrc der zelve blyft

han-
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kangert; ja dat men haar daar haarJdnd

hoort bi;\vecncn, en het kind met haar

Ichrcyen. Dat zy ook als een vleeder-

tnuis in de dorpen , om na haar man te

zoeken , omzwcrft.

Üm nu te beletten , dat zulk een

vrouw ih geen Pontiana verandere, zyn

zv gewoon deze middelen in 'c werk te

Hellen.

Men legt , voor 't begraven , en by 't

afleggen van zulken vrouw , onder ieder

van hare oxclcn een hoendcr-ey , op dat

2y ,die na der Amboinefcn gedagten an-

ders zou willen vliegen, belet werde,
dewyl zy , die eyers onder haare oxe-

len voelende , zig inbeeld , haar kind

onder haar armen te hebben, en bevrcefl

is 't zelve, als /y maar begon te vliegen

,

te zullen laten vallen, waar door zy ge-

noodzaakt word ter plaatze , daar zy is

,

te blyvcn.

Oók fleeken zy tuffchen de nagelen

van handen en voeten zoo veelwatte,of

hatcoen , als 'er in te krygen is , en dan

in ider nagel een fpel tot de kop toe.

J)aar na nemen zy houts-kool , en Bo-
bori (anders Boni Borri , of Indiaanfche

Saffraan) 't welk zy zamen gewreven

,

en gemengt hebbende , maaken 2,y daar

van een kruis op 't hol der voeten.

Dan nemen zy een Koefo , of
lang fny-gras, in zyn zaad ftaande, en
maken daar van ftrikken kruis-wys , aan

ider oor een , binden de beenen op de

kuiten , of in 't midden, met een band-

je te zaamen , en leggen haar zoo in de

"Kift.

Den derden dag na de begrafenis ver-

ryll zy (na hare gedagten) 's nagts ten

twaalf uuren van den dooden, riekt aan

liaar grootcn teen , en zegt : Ik ben ge-

llorvcn. Daar na ftaat zy op , gaat na 't

huis daar zy geltorven is, blyft daar een

uur of twee , en keert dan weer na 't

graf, zonder imand wakende te vinden,

en daar na hoort men niet meer van

haar.

De reden , dat ik aanftonds zeide,

zonder iemand wakende te vinden , is

deze. In 't algemeen is 't een gebruik

by de Amboinefen , ook by de Balïers

,

Macaflarcn , en de meefte andere Jndi-

aanfche Ingezetenen van Amboina (ver-

mits die ;illc de l'ontiana gcloovcn) dat,

zoras zulke en vrouwe, of ook wel ec-

nige andere doode , begraven is , de

vrinden, afleggers, of bekenden van de

overledene , fcven dagen in 't Iterfhuis

waken , het bed , waar op de doodc
plag te ilaapen, volkomen opfchudden,
als of die nog leefde > ook bereiden zy

eten, dekken een tafel, fetten die met z

brandende kaarfen voor des zelfs bed,
en eenig waier , zo om te drinken, als

om de voeten te waflchen , 'er by.

II. Deel.

I N A. t4f
Dit alles doen zy , om dat de ziel van
de verftorvene, hare vrinden , en huis,

zo niet kennende vergeten, hen dan nog
komt bezoeken , en zien , of zy aan haar

wel gedenken , en 'er nog wat werk
van maken. Zo zy dit nu niet bevind >

meenen zy, dat haar geelt, nadefchci-

ding van ziel en lichaam, daar over gaat

knagen, quynen, en over deze kleinagting

en blydfchap over haar dood, zo geltoord

is , dat zy geftadig by hen zou komen
waren om hen te plagen.

Dit doen zelf wel Chrifl;enen , hoe-

wel zo geheim, dat 'er niet agtcr te ko-

men is } ja willen voor geen anderen

,

dan die van dat zelve bygeloofzyn, we-
ten , dat zy van dat gevoelen zyn. Ik

weet gevallen , dat zy zelfs defeengene

Nederlanders, zeer bemind onder de

Baliers, en Amboineefen, na hun dood
op zulk een bygeloovige wyfe door die

in 't fteifhuis overbleven , wilden be-

handelt hebben , waar toe verfcheide

Baliers zeer iverig hun dienil aanboden j

maar des overlcedens vrinden , dit ver-

foejende , toonden hen hun droevige

blindheid van verftand , en overreedden

hen zodanig, dat zy met fchaamte (im-

mers in fchyn) daar van afftonden, hoe-

wel zy naderhand daar over aan anderen

zig zeer verftoort toonden.

Als ook een kraamvrouw ziek is , ko- endere
men de Amboinefen, en veel andere Na- Byge-

tien, hoewel zoo heimelyk , als 't mo- loovige

gelyk is, opeen tyd, dat 'er niemand in ^^^'^Y'

de Kerk is , het fand der trappen van den
Predikftoel ergens in veegen , en gee-

ven dat de fieke in , meinende , dat

daar ecnige heiligheid in verborgen is,

om dat het van de voeten van den Pre-

dikant gekomen is. Daar boven belo-

ven zy, zo de zieke opkomt, zeker ge-

tal brandende kaarfen in de Kerk te zet-

ten, hoedanige beloften ook wel op de
behouden reile van dezen of genen Chi-
nees, gedaan, en in de Maleitfe Kerk
by myn tyd , zonder nogtans de daders

te konnen ontdekken
,

gevonden zyn j

van 't welk dewyl men bevond dat Jait

de Maris^ in myn tyd Koller dier Kerk,
of door flapheid, of door bygeloof, of
door winif, die hy 'er aftrok , of mo-
gelyk wel door dit alles te zamen , oor-

zaak was , zoo is hy daar over afge-

zet.

Indien 'er een Raven over hun huis

vliegt , en zy dat zien , zoo roepen zy
aanltonds , ^'iakan talii , dat is, vreet drek

,

meinende valt , dat 'er anders in dat huis

een llcrven zou , en dat die Raven
quam , om daar op te aaien j dog dat hy,

dit hoorende , aanllonds voort moet , en

daar door die anders zekere dood alzoo

belet, en voorgekomen word.

Deze zelve manier van fpreeken ge-

T brui-
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bruiken zy ook, wanneer een kind nicft,

uic inbeelding, dat het door den ecnen,

of anderen quaadaardigen geeft, om de

dood van dit kind verder uit te werken,

veroorzaakt word -, dog dat hy nu in dit

zyn voornemen door deze woorden ge-

gcftuit, en verdreven word.

Oeda"- Z,oo nis hunne kinderen maar iets

ten wc- fcheelt, zyn ze betoovert , en ichoon
gensTo-2,y^

als vvy 'er ontrent zyn, dat nietzeg-
^''^" gen durven, zoo legt dit nogtans in de

grond zoo by hen , zelfs in de befte.

Na dat Jnlony de Soyfa , Konink van

Nocffanivcl, met de Dogter \M\Domin-

gos ^leljo , Koning van Kilang ,
ge-

trouwt was, en zy zagen, dat hun eer-

lle kind ziek wierd, en ftierf, zo ftond

het by hen en hunne vaders vaft , dat

dit kind door imand der vrienden , die

het de fticccflïe benydden , betoovert , en

daar door gcftorven was. Het tweede

kind geboren zynde ,
gaf men het even

na 't baren uit den huife,en aan den Ko-
ning van Kilang over , die 't op 't ge-

bergte van Kilang beftelde,om van die vo-

rige betoovering bevrydtezynj dog het

ftierf ook. Het derde beftelde men weer
op een ander by des Koningin 's Sufter,

die met de foon van den Grave van Ha-
long getrouwt was ; dit ftierfweer. Hier

op hielden zy 't laatfte by zich in huis

,

en dat leefde by myn vertrek nog.

Deze was anders een Koning, zo God-
vrugtig van leven, als ik 'er een in Am-
boina gekent heb, die geen eene Predi-

katie zou verzuimt hebben, als zyn aam-

borftigheid het maar toeliet > maar daar

aan ziet men, hoe qualyk die oudefuur-

deefem 'er uit te krygen is.

Ook hebben de fwarten de gewoon-
te, van imand, die een zieken komt be-

foeken, en pas te voren in een fterf- huis ge-

wecft is , en zonder zyne kleedercn te ver-

wifTelen j 'er van daan komt , om geen re-

den ter wereld by dien fieken te laten gaan;

maar zodanigen perfoon zoo lang in 't

voorhuis, of een ander vertrek, op te

houden , tot die genootzaakt zy te

vertrekken , zonder den zieken te zien.

Ja ik heb al vry fatfoenelykc Holland-

Vchc Juffiouwen gekent, die daar mede
feer befet, en vol van zulk een bygelo-

ve waren.

Zy zullen in 't gemeen ook onder 't

Hoofd-kuflcn van de zieken , meeft na

de rechter zydc , wat Look , wat Soe-

laflï (een kruid , als Dragon van finaak

,

en blad) en eenige kleene bcfem-ftoks-

kens, leggen, verzekerd zynde, dat dan

zo een tegen den Sawan , of quaden

Geeft, zeer wel gewapent is.

Zy zullen 's uvonds met geen kleen

kind op den arm , uyt vreefc voor den

Sawan , alzoo die geeft der duifternis

dan meeft fwcrft, uytgaan , of zy zul-

len dat kind een bloot mes , wat look)

en eenige bcfcmkcns , of befcm-ftoks-

kens (kragtige middelen om een Geeft

te verdry \en) in de hand geven j anders

durven zy dat niet wagen.

Zy zyn doodelyke vyanden van Too-
veraars , die men veel (zo zy vaft ftcl-

len) onder de Amboineefen heeft. De-
ze konft van te konncn tooveren beruft

meeft by deze of gene geflagten, dieby

hen daar voor bekend itaan , en die zy

ook doodelyk vreefen.

Zy ftellen vaft , dat zoo een Toove-
raar , of Tooveres , niet uUecn op de

voorzeidc wyze met 't een of ander kind

te pryfen , en dus het te doen quynen

,

toovert , maar ook gewoon is 's nagts

met het hoofd en ingewand na de ver-

gadering der Tooveraars te vliegen, ter-

wyl de romp daar te bed leggen blyft,

dat juift- op den rug zyn moet , om 'er

recht en niet verkeert weer in te ko-

men. Grollen, die wy verhalen, om te

toonen , hoe de zaaken bv den inlander

geftelt zyn; maar die wy hen altyd ge-

tracht hebben uyt het hooft te praten j

niet konnende begrypcn, hoe zy geloof

aan zulke dwaasheden konnen geven,

waai" van zy noit de allerminfte bewy-
fen,ja zelf noit de minftefchyn, gezien

hebben.

Honderd diergelyke gevallen zouden

wy konnen verhalen > dog zullen ons

daar mede, alzo dit ons al verdriet, niet

ophouden.
Zoo 't Eclypfis , of Maan-fwym is

,

zullen zy, en voor al de Chineren,aan-

ftonds zeer fterk op bekkens kloppen ,

om de duifternis,die de Maan dekt , te

verdryven > of om (zoo de Chineefen

zeggen) den draak , die anders altyd

fliupt , en nu wakker is , af te fchrik-

kee , om te beletten , dat hy de Maan
niet in fwelge.

Onder deze Inlanders vint men ook Kakker-

een zoort van menfchen, die men Kak- lakken,

kerlakken noemt. Zy zyn byna zo blank ^'^'^"

als een Hollander , hoewel het een \^^^

ander affchuwelyk vaal , of doodbleek- mcn-

agtig blank op zig zelven is ; voor al,f>-"hcn.

als men hen van naby fiet. Zy hebben

zeer geel , en als gezengt hair ; veel

groote fprocten op de handen , en in 't

aanficht, en zyn fchubbig, mw en rim-

pelig van vel ,by dag ftikficndc, ja by-

na half blind , zoo dat hun oogcn dan

meeft fchynen toe re zyn ,
pinkoogende

geftadig , dog konnen zeer wel by nagt

zien. Zy hebben ook graeiiwe , daar

andere inlanders zwaite oogcn hebben,

en zyn, fchoon mede van fvv arte ouders,

by hun eigen Natie veragter , dan an-

drc inlanders , en ook affchuwelyk by

hen. Ik heb eenen Koning van Hitoe,

en zynen Broeder ,
gekent , die kakker-

lakken
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nccfcn.

lakken waren , en eenige fwartc Broe-

ders , en Sufters , en zelf ook fwarte

kinderen hadden , en ook wel andre van 't

vrouwelyk gedacht , maar 'er niet veel

gezien. Men vind diergelyke menlchen

ook in 't Ryk van Lovango , in Africa,

en elders.

Zy dragen dien naam na zekere Indi-

aanfche Schallebyters , die jaarlyks ver-

vellen, en dan bleek , en rimpelig van

huid zyn ; en zy dragen die te regt

,

vermits zy 'er altyd zoo fchubbig , en

verveld, als de Kakkerlakken, of Laza-

ruflen , uytfien.

Aard der Wat nu den Aart der Amboineefen

Amboi- betreft , zy zyn luy , en traag , en de

vrouwen moeten onder hen by na alles

doen, latende zig van de zelve als Hee-

ren dienen. Zy zaejen nog maejen, plan-

tende niet, dan Oebi , Combili, Kala-

di , eenige Sajors , of groene kruiden

,

roode boontjes, &c.

Men geeft aan 't land de fchult , dat

'er niet veel valt ; maar de reden is , dat

het niet welgebmikt , enbebouwt word

;

en de inlander te vadfig is, om 't zyne

daar toe te doen. Want konnen de Boe-

ronefen voor zig, en anderen, overvloed

van Ryft op Boero planten , waarom
zouden de andere Amboineefen het o-

ver al niet konnen doen.

Ik heb , om te toonen dat het valfch

is, dat hier geen Wyngaard, nog drui-

ven willen groejen, nog wyn zou kun-

nen vallen (volgens de ftelling van ze-

keren Switfer, /"«m) aldaar agter myn
tegenge'- huis een heerlyken en grooten Wyngaart
fproken. geplant , waar aan zulken groot getal

boflchen van druiven was , dat ik noit

dicrgelyk in Holland gezien, en een me-
nigte van fchotelen aan goede vrienden

in Amboina daar van weg vereert heb-

be. Ook haddc ik van dien wyngaard

niet alleen driemaal des jaars zoo veel

Druiven , en die zeer fchoon en ryp,

maar ook wyn, die daar van geperft, en

't meeft naa fchoonen Hocheymer Wyn
fweemde ,

gedronken. Diergelykcn

Wyngaard heb ik daar ook by ecnen

Wondheeler,in'toudSiekenhuis,i7op.

a 1710. gezien.

Indien nu de Amboineefen , of andre

,

het daar op aan leiden omdeDruifvooit

te fetten , wat zou 'er in de weg zyn

,

dat men hier niet overvloed van fchoonen

wyn zou hebben, dat hen 7ekerlyk gro-

te winften geven zou.

Watge- Ook brengt het Land allerley andre

was , &c. fchoone vrugten in overvloed voort,
men hier

jj^ ^veb 'er fchoone Turkfe , en andre
"""^ ' lekkere platte boontjes , ook fchoone

geele peen, dog dit alles zo weinig, ge-

geten , dat het niet weerd is , daar at te

Ipreeken-, dog dit hapert maar aanmen-
fclien , die 'er recht werk af maaken.

Deon-
moge-
lykheid

vanhier

Wyn te

hebben

Men heeft 'er fchoone , en hoewel

kleener, egter drooger, en beter Kool>

als in Holland. Ook is 'er malfche Sa-

lade, hccrlyke ChincefcheRadys,Piter-
ielie, Seldery, en meer andere GCwas-
fen , die wy door ncc-rftigheid , ofvan de

Chincefen , of van onze eigen flaven

,

hadden ; maar de Amboinees geeft ons

van alle die dingen niets , om dat hy te

luy is, om te werken.

Het eenige , dat zy ter markt bren-

gen, zyn oude en jonge Calappus, Pl-

nang , Pifang , Siri-bladen , Siri-vrug-

ten, Hoenderen, Eyeren, allerley eet-

baare wortels , fchoone Water-Meloe-

nen, Soekoms, Doerians, Soorfacken,

Tsjampedaha's , Bambocfen, Langa's,

Canari , en meer andere Vrugten , ook
wel Bloemen , waar van men dikwilseen

byzondere markt vanTsjampakka, Ma-
noor, Canangan, Katsjapiring , Roos-

jens , en meer andere Bloemen , heeft.

Met dit alles komen niet de Mans, pe
maar de Vrouwen, of jonge Dogters,'tViou-

gebergte 's morgens vroeg aftorfen. Hety™'*'^'0.0, °
, j ..

• ,^Inlan-
eenige , dat zy doen , is , dat zy in t

^^^^ g].^__

bofch gaan , om wat Sagoe te kappen, vinnen,

(dat is 't meel uyt de Sagoe-boom halen) en ^^e

wat te viflchen , wat brand- of ander u^"i'„

hout te kappen , zonder zich verder er-

gens mede te bcmoejen , ten ware in den

Nagel-oegft , want dan moet alle man ,

die in huis is, helpen.

Valt 'er om drinlc-water na de rivier

te gaan, de jonge Dochters , of Vrou-

wen , moeten het dragen ; 't geen zy

gemeenelyk berg op berg neder , niet

in hare handen, nog in een emmer, maar
in een aarde pot , of kruik , op haar hoofd

torflen,enzo zeker weten re dragen , dat

'er niets van ftorten zal. Een manier.

Heeren.

die zeer oud is , en onder de oude Oo-
ftcrlingen al van gebruik was , zoo als

wy Gen. 24: 15. if. in Rehekka zien>

hoewel die haar kruik op den fchouder

droeg.

l^eze wyfe van iet op 't hoofd te ver- ouJe
dragen , vind men dat ook by de Oude wyi'e van

Romeinen ftand greep ; en dat het ook Water

door vrouwen gedaan wierd , toont O-^^^fj
'vidius in zyn Minnedichten , L. 3.

"'

12. van Juno''s Feell fpreekende:

El. te dra-

2cn.

More patrum fanfta: , 'udatis vejlibus Albh^

l'radita fiippofito\CïX\ce. facra ferunt.

Men ziet na de oude wys des lands deHciV-

ge Maagden

,

In ivit geivaad gekleed , de vaten naar

het huis

Der Goden ^ die zy meeft en plegtelykft be-

haagden
,

Hecndragen op haar hoofd , 7net ftatelyk

gedruis.

T 2 De



14? B E S C H R Y
De zelve Dichter vertoont het ons

nog klaarder in de lo Elegia, zyn Min-

nares by Amymone vergelykende.

^lalis Arayraont ficcis erravit in agris

Cum premeret fummi verticis urna

comas.

Dat is:

j/ils Amymone eertyds door dorfiige Akkers

dwaalde ,

En met een kruik op '/ hoofd verkwikkend

water haalde.

Dus worden de Dogters van Danatts,

om water te putten uitgezonden, en van

een Satyr na geloopen , dog door Nep-

tuin ontzet en verkragt, verbeeld.

Ook {preekt onze laaftgemelde Dich-

ter in 't 3c Boek , en in de ?5= Brief uit

Pontus , aan Fabius Maximus , van die

wyfe der Vrouwen , inTomos waterop 't

hoofd dragende

:

Femina/>ro lana Cerealia mtinera frangit ^

Suppojitoqtie gravem veitice portat a-

quam.

Dat is na onze uitbreiding:

De Tomitaanfche Vrouw , onkundig in

het weven y

Of handelen van wol, geneert Jich maar

alleen

Met koorn te maaien, en gefwind daar heen

tefweven.
Om water op haar hoofd

voor V gemeen.

Van

En dat het water haaien, en putten,

al een oude laft der jonge Dogters , zelfs

der aanzienelyklle, was, leercn ons be-

halven Rebecta , ook Rachel, en de dog-

ters van Jethro, die haar vee na 't wa-
ter dreeven, ook zienwy , i Sam. 9: 1 1.

dat Satil de Dogters vond , die uitgin-

gen om water te putten, dat ook zeker

van haar, alzo ik daar van geen andere

leefc, mocfl gedragen worden.

Veel andere gefchiedeniflen leeren

ons , dat dit van ouds een werk der

Dogters was. Arrianus L. 2. fpreekt

in de Hiftoric van Gordim , Midas Va-
der, van een Dogter, die na de fontein

ging. Uyt de overblyfelen van ^. Fa-

bius PiSlor blykt iets, dat daar na fwcemt,

alzo daar gezegt word , dat Rhea , vol-

gens een valtgcftelde gewoonte , na

welke de Dochters water voor de offer-

handen moeften putten , uitging na de

fontein, die in 't bofch van Mars was.

Het zelve zegt Titus Livius van de Dog

V I NG E
volk , niet wel te vertrouwen , en ras Verder

tot nieuwigheden genegen zyn , zullen aarddet

wy in 't verhaal der Amboniche Saaken '^'^boi-

1 j • 11 ir neelen

,

overvloedig Zien , en kluar belpeuren,enhoe
hoc dienltig het is, dat zy zomtyds eens men hen

bezogt worden. Wy zyn door hun in bandelea

de eerlle tyden dikwils in gevaar geweell"^""'

van overvallen , en vermoord te worden,

waar van ons veel zaaken zullen voor-

komen.
Men moet hen ook niet veel fchelden,

maar veel eer vleyen , hen wel en vrien-

delyk handelen , met geen fwaare boe-
tens drukken , maar nu en dan hen lie-

ver een fmal gefchenk doen , dat be-

vonden is by verfcheide voorvallen van
groote nuttigheid te zyn , behalven dat

dit door haar Edclheden ook van tyd tot

tyd (gelyk uytSchryvens in'tjaar ló8j.

den 19. July, en in 't jaar 1686. den
16. Maart , blykt) ernltig belaft is.

Ook komen alle de bevelen hunner E-
dclhcden ,

(ecnige weinige ontrent de

Hitoeéfcn uitgczondert ) daar op uyt,

dat men hen vriendelyk handelen, recht

doen, en niet drukken, nog uytmerge-

len moet , maar hen , als zy voor de
Compagnie arbeiden, i ftuiver , en i

pond ryll, dog aan Veilingen werken-
kende 3 ftuivers, en z pond ryft, daags

geven, en die op Boero hout kappen,

4 Ryxd. 's maands betalen zal.

Gelyk wy de Amboineefen als zeer

bygeloovig befchreeven hebben , alzoo

moeten wy zeggen , dat zy ook niet al-

leen fterk voor de toovery zyn , enfchoon

te dragen
1 zy zulke geflagten , die voor Tooveraars

beroemd zyn , haaten , egter alle daar

te huis zyn, om verborgene zaakendoor
Toovermiddelen na te vorfchen , of iet

groots, 't zy in gevallen van liefde, of
andere , daar door uyt te werken.

Aan den Roodenberg is een Moorfch g^ .

van Neiging

verborgene zaaken , van
Pricllcr

veele

zy mogen zyn
,

maar daar ook
heeft , die ik

die de naam niet alleen

wat aard voorde

te konncn ontdekken, Toover-

verfcheide boeken toe
midde-
len.

gezien , en uytgefchree-

ven , maar, gciyk al die dingen zyn , zeer

onnoolel, en alleen bequaam bevonden
heb, om de blinde menrchen,nog meer
zand in de oogen te werpen. Ik kan die

boeken toonen> dog wil denLeefer niet

ophouden met prullen, daar niet ter we-
reld goeds in is.

Ik heb ook mecrendeel bevonden Den
(gelyk dat van ouds her alzo was), dat Vrou-

dit quaad meelt onder de vrouwen ^'^^"
^'

heerfcht , die 'er meeft van praaten, 't

lichlt aan geloovcn , endemiddelen, 't

zy om dicfltal , 't zy om zaaken van ha-

re minnaryen, na te vorfchen, opfpeu-

ter van "ïarpejus , welke het Capitool ren; dingen die alle haaien oorfpronk uyt

van Tatius verlofte.
|

een fwak verftand , en gebrek van oor-

Dat de Amboineefen een wifpeltuurig deel, hebben.
Men



Dat veel

op vei-

gifngeii

uitkomt.

A M È O
Men leeft by de ouden ook mecil van

Toovereflen. Circe en Medéa hebben

zig daar door by de nakomelingen be-

roemd gemaakt. Indien wy zouden zeg-

gen, wat die twee vroulieden al won-

ders door hare Tooverkonll verricht

hebben , zoo moeiten wy een groot deel

van Homerus Odyjfea , of Ulyfles-om-

fwervingen, en veel uit Ovidius hierin-

laflen , dat ons te verre van ons bellek

vervoeren zou, en dat wy liever tot een

werk van een andren aart, als dit, zul-

len overhouden. Tbeocrittis heelt een

ftuk gemaakt , waar in hy een Toove-
res voor den dag doet komen. Virgilius

fchynt dit in zyn Herders-zangen na te

volgen, en Ovidius L. i. zyner IVlinne-

dichten fpreekt mede van een oude kol

,

die 't bed befchouwen moeft.

In de H. Schrift leell men van de

Tooveres, of liever waarzegfler, van

Endor , uit al het welke blykt, dat dit

meer een werkje van vrouwen , dan

wel van mannen , van ouds geweell , en

dierhalven onder de Ambomeefche en

andre Oofterfche vrouwen niet nieuws

maar al een oud zeer is.

Dog zoo men dit werk van de Too-
very der Inlanders eens in den grond in-

ziet, bellaac het meeft, of in Ultige be-

driegeryen, en in deze en gene fubtile

wylen van imand bedektelyk te vergifti-

gen i waar van ook de Tooveryen der

ouden veel haren oorfpronk hadden. Het
is daar van waarfchynelyk , dat deLXX
Overzetters, 't grondwoord Exod. zz.

i8. door (^«pjXKKss , dat is vergiftigers

,

gelyk dat woord eigentlyk beteekent,

overzetten -y Hoewel M. Petitus in zyn
Attifche wetten , na Eufiathius over het

lo Boek van Homerus Odyjj'éa , aan-

merkt, dat de (pccfiiLtty.oi ^ by de ouden
eigentlyk dienden, om de ontfondiging,

en reiniging over een dooden , of een

doodflag , te doen.

Dog de gemeenc betcekenis van
dat woord is een vergiftiger, hoe-

wel men in later tyden daar door ook
imand, die Medecynen, 't zy goed, 't

zy quaad, in 't gemein gaf, hccfc be-

ginnen te vcrftaan, gelyk ook cpapp-aKov

zo wel een geneesmiddel, als vergift,

beduid. Hier van daan komt het ook , dat

de Geneeskunde eenige tyd met de To-
very onder een vermengt is , om dat

zig de Tooveraars veel van vergift

bedienden. Het woord Qixpiiay.o; bete-

kent ook een Magus , die van ouds
eenwyze was, die de kragten der natuur,

kunde kende , dat naderhand misbruikt
"wierd , om een Tooveraar , en fwarten
konftenaar, te kennen te geven. Ver-
mits nu die wyzen (onder welke de
Chaldcen van ouds wel de ecrfte , en
zeer beroemd waren) veel dingen uit

ci
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den loop der gcllernten door de Magia
Naturahs, die net zoo uitvielen , waar
van de redenen de gemeene man niet

begrypen kan, en hem Toovery gele-

ken, voorzeiden , zo deed hen de on-
kunde, en verbaallheid eindelyk zulke

wyzen, die men anders ook waarzeg-
gers noemen kon, Tooveraars noemen.
Hier van komt Cpap/xaxia! ^poc. i8." 23. in

de beteekenis van toovery voor.

Gelyk dit nu by de ouden was , alzo

heb ik het in den grond ook by deze
Oofterlingen bevonden.

Als wy van de huwelyken , bruid-

fchat, enminnaryen, der inlanders han-

delen , zullen ons mogelyk bewyfenvan
dit vergiftigen voorkomen. Dog, om
hier egter een voorbeeld te geven,
moet men weten, dat de Mooren niet

alleen zeer net en rein op hunne graven
zyn, maar die ook als voor Heilig hou-
den , en zelve door niemand , en voor
al van geen Chriifenen, willen onthei-

ligt hebben.

Het gebeurde op zekeren tyd, datSeld&aiQ

een Heer van aanüen, op zulken grafy^Sj

ftaande, en daar op zyn water willende
^f^

maken , van een vriend , die de gewoonten
der Mooren wel kende, gewaarfchout
wierd , dat hem dit qualyk zou konnen
bekomen. Hy, daar mede lacchende,
kreunde zich hier niet aan, maar ging
met zyn voornemen voort. Niet lang

daar na waterde hy niet dan bloed , en
quara kort daar aan te fterven. De on-
kundigen zeiden, dat hy door de Moo-
ren betoovert, dog ik zegge, dat hy,
of door een vergiftigen damp, die van
dat graf door 't water opfteeg, of op
eenige andre wyfe, door hen vergeven,
en daar door gcilorven is. Ik heb twee
of drie jaaren daar na op dit grafgellaan ;

dog my is niet quaads ontmoet , om dat
ik niets deed , waarom men my qualyk
kon handelen j oordeelende, dat men
niemand behoort aanltoot te geven, en
dan zulken gevaar licht myden kan.

üok gelooven deze inlandere, dat
men iraand betooveren kan , wanneer
men zeker beeld van hout, of Gabba
Gabba, gemaakt, met eenige priemen
doorileekt, vaft ftellende, dat dit zulk
eencn fchrikkelyk inwendig plagen zal :

grollen , daar de ouden al mede vol af
wai-en, en hoedanig Jlthéa, die mede
tooverkundig was, de Ledematen van
haren Soon Meleager befworen zou heb-
ben, gebruikende daar toe een beeld,
dat zy met priemen doorftak, waardoor
zyn ingewand (zoo Ovidius L. 8. fab.

IV^ van zyn Herfchcpping zcgt)invuui
en vlam ftondt.

Gelyk wy bevorens zeiden, dat de Hand-
Amboineefen zeer luy en traag zyn , al- werken

zoo betoonen zy dat ook met tie ftuk- ^^L'^^^'

ken,
boijiefen,



BESCHRYVINGE van
De oude Pieten in Engeland namen

ook de hoofden van hun vyanden weg.

Gefct op
de Hoof-
den hun-

ner vyan-

den weg
te ne-

men.

Eenoude
gewoon-
te der

Oofter.

fche vol

ken.

ken , vermits zy zich by na nergens in

ocffenen, en niets, dan gedwongen, doen

,

ofleeren willen. Ik heb 'er ecnige,maar

weinige onder hun gezien , die wat kon-

den draejen. De Vrouwen konncn een

Oeti Octi, of een kleedje (een Vrou-
wen-rok zouden wy 't noemen) vanuit-

getrokke draden weven > dog dit is 't al,

dat zy doen konnen.

ZK)mmigc mans zyn nu en dan echter

gebruikt, om als Soldaten na Java , of

Macafler, te gaanj maar zy zyn door-

gaans zeer bloode, en lafhertig, hoe-

wel anders vry fterk van oudsher gezet,

om een vyandelyk hoofd af te kappen,

en dat in Zcgcnpraal , aan de Coracora

hangende, t'huis te brengen, gelykwy
dat reeds van de Alfoerefen gctoont heb-

ben. Waar over zv dan de Vrouwen
en jonge dogters, die al trommelende
op een Rabana (of platten ronden trom-

mel) en al lïngcnde hen te gemoet gin-

gen, plagten ingehaalt te werden (op

welke gewoonte van inhaling der Öo-
llcrfche Maagden. Pf. 68: z6. en i Sam;
i8.'6,7. fchynt gezien te werden) ja zy

zyn niet alleen op zoo een kop weg te

nemen zeer gezet ; maar zy lagen in

oude tyden die ook wel op kolen te bra-

den, en aten de gebradene herflenenop.

Behalven dat hen die medegebragte kop-
pen ook veel roem by hunne Vrouwen

,

en minnareflen
,
gaven.

Dit kappen en weghalen van de hoof-

den der menfchen, latende den romp leg-

gen, is niet alleen een gewoonte onder

de Amboinefen ; maar ook onder de

meefte Ooftcrlingen, die in zig zelven

al oud is. Onder de Perfianen , Mogol-
ders. Turken, 7Ï^<thiopiers , Formo-
faancn, en meer andrcn is het gemeen.
Tomyris, de Koningin der Maflageten,

liet Cyrus dus 't hoofd afkappen, en dat

in een zak met bloed fleken. Judith
hieuw 't hooW van Holofernes af, en

nam het (Judith 13: p.) medej Da-
i-id floeg dat van Goliath, i Sam: 17:

II. met 't fwaard van dien Reus af.

Vhgilim fpreekt 'er ook van L. II." vs

j"f7. daar hy van Priamus dood handelt.

led ingem Littore trunais
,

Avulfumque Humeris caput^ 13finenomïne

corpus.

Dat is

:

Daar legt de logge romp op ''t ftrand alleen

gelaten^

Ganfch Hoofdeloos , beroofd van alzyn eer
,

en Staaten.

Men wil , dat ook de Amazonen zoo
lang maagd bleven , tot zy een vyande-

lyk hoofd waren magtig geworden.

En de oude

trouwen, voor

Caramaniers

dat zy

mogten niec

een hoofd der

vyanden verovert hadden.

By de Sarmaten mogt geen maagd
trouwen, dan die een hoofd van haar

vyand afgekapt had : die van de Goudt-
kuft , Caboverde, en Monomotapa ,

bcrooven hun vyanden van de Teel-lee-

den, vereerende die gcdroogt aan hun
Vrouwen of Bruiden , tot licraad , en
de Javanen rygen de oorcn hunner
vyanden aan haar kriflen.

Zoo lang de Soldaten van Claud'ms Civilis

geen vyand verllagen hadden, mogten zy
hunhair, nog baard, niet fchcercn , en
niet dan een Yferen arm-ring dragen

!

Hoe lafhertig nu de meclle Amboi- Ambon-

neefen zyn, zoo heeft men 'er echter ^"^^^ ^^^'

wel dappere mannen onder gevonden j

van die zoort is gcweell de vermaarde
Amboineefche Capitein, Jonker (zoon
vanden ManipeelchenSengadji Coivafa)

een man , die wonderen in dienlf der E:
Maatfchappy op Java, en elders bedre-

ven, en die, oud zynde, nog menigmaal
in eenen fprong zyn vyand den kop van
den Romp gellagep heeft, en weer zon-
der eenige hinder den vyand ontweek,
hoewel hy naderhand nog, als een be-
ftryder van zyne weldoenders, om een
byzondren hoon , hem aangedaan , aan
zyn einde geraakt is.

Geen minder held was zyn Neef, Ca-
pitein, Sacharias Bintang^ van welken
wy (gelyk ook van den voornoemden
Capitein Jonker) in de oorlogen van Ja-
va dikwils zullen fprekcn, en dierhalven

'er hier niet van reppen. Ik heb ook
verfcheiden van hen, op 't Schavot zeer

kloekmoedig zien Itcrven.

Het is een algemein gevoelen onder^/l^cni

deze Inlanders, dat hunne dappere man- u°j

nen dit met zoo zeer door hun moed , fchoot-

of beleid, als wel doorkonll, om zig vry ge-

Kaibal, dat is, hard en fteek-vry te ma- ^o"'^*'''

ken, zyn,cn d.it zy dit alles verrichten, het

zydoorToovermiddelenbyzigtedragen,
het zy door befvveering vanToovcraars,
die hen (zoo zy meincn) een kragt ge-
ven, dat geen geweer hen, doorbo-
ren, en geen kogel hen treffen kan;
wa.-ir van wy in 't verhaal vanMadji-
ra's afval hier na een baarblykclyk

voorval zullen aanhaalcn.

Verwonder u al weder niet , dat men
zulk een dwaas gevoelen by de Amboi-
neefen vind ; men vond het immers zoo
llerk by de ouden, en nog heden by
veele dwaalcn.

Ovidius zegt in zyn Herfchepp : L. 7.

fab. I. dat Medea Jafon fchoot-vry ge-

maakt had. En in zyn i?.. B. fxb 7,.

zegt hy, dat het hen (te weten, de

Griek-



A M B o ï N A. ïfi
Giiekfchc helden) wonderlyk fcheen, een fpelonke ging om tyh voeten té

Wat
middelen

zy daar

toe ge-

bruiken.

dat Cygms^ door geen geweer quetsbaar

was, en dat het omlci. Ook noemt hem
die dichter daarom in 't 34. vers hard j

en verhaalt uit Nejior 's mond , dat Ce-

netis in een menigte van lleken en hou-

wen ongcquetll ble.f.

Zommige Ambonefen dragen ook wel
zekere Mamakur 's, of arm-ringen , an-

dre weer 7xkerc Miitica's, oflteenen,

in hout, in vrugten, in dieren, en in

andredingen, gevonden , by zich , die

zy ten grooten getale , en zeer dicht

om hun lyf binden: andrc weer (vooral

de Moorcn) zekere woorden uit hunnen

dekken. Het eerfte bewylt , dat zy zig
van geen Sccreetcn bedienden , en maar
hier of daar in een afgelegen plaats gin-
gen: want anders had David de flip van
zynen mantel niet konnen affnyden , en
het tweede drukt klaar het Poltuur van
een hurkend raenfch uit ; behalven dat
'er nog geenzins blykt, dat hy meer ge-
hurkt heeft , om zyn gevoeg te doen

,

dan wel om te wateren. Ook weet ik
geen cene plaats te vinden , waar uit

het tegendeel (te weten , dat de Joden
ftaande gewatert hebben) zou konnen
bewezen worden. Indien men hier by

Coraan, of Alcoran, andre weer eeni- nu eens overweegt, dat de gewoonten

Seldfame

, gewoon-
ten der

Amboi-
nefen.

ge metaUique dingen, donder ot andre

Itecnenj ook Ikllen zy vall, zoo hun
kriflen op een donderfteen aangezet

zyn, dat dan niemand, hoe hardt en

onquetsbaar hy ook zyn mogt, zig

voor zulken ftcek hoeden kan, maar dat

die altyd doodelyk is.

Onder de Amboineefen heeft men ook
een menigte van vreemde en zeldzame

gewoonten. Hunne fchatten zyn zy

gewoon, niet in kiiten, oi kaflen , maar

in of onder de aarde te bewaren. Men
zal by hen noit een man ftaande, maar

altyd neerhurkende, zien wateren , ver-

foeyende het eerile , als een daad geen

menfch , maar een hond
,
paflende. Dit

geeft eenig licht aan een Schriftuurlyke

fprcekwyze i Sam. Zf: 34. alwaar David
tegen uibigail zegt , dat zoo zy hem niet

te gemoet gekomen was, zoo en ware

Nabal niemand, die aan de wand pift,

tot te morgen licht overgebleven.

Vecle geleerden, deze Oofterlche ge-

woonte juift niet wetende , hebben hier

door verftaan, dat 'er geen een man o-

verblyven zou,alzoo dat onder deChri-

ftenen de gewoonte is , dat Mannen
ftaande, en tegen een muur, of huis

aan, wateren > maar het kan dit daar

niet wel beteckcnen, om dat in 't Oo-
ften geen mannen , maar alleen de hon-

den, dit doen, en dierhalven is de rech-

te beteekcnis van die woorden , dat Da-
vid zelf geen hond (of, gelyk wy zeg-

gen, kat nog hond) in 't leven zou ge-

laten hebben. Het gene my in deze ge-

dagten nog meer vcrllerkt is, dat, ge-

lyk de Inlanders zig van geen Secreeten

bedienen, maar in 't bofch of aanftrand

gaan, om hun gevoeg te doen, ook in

oude tyden by de Joden ook geen Se-

creten moeten gcwceit zyn , maar dat

zy ook de gewoonte gehad hebben,
om maar hier of daar ter zyden te gaan,

om hun gevoeg te doen, ofte wateren;

Dat zy niet ftaande, maar zittende (zoo

't my toefchynt) gedaan hebben, voor

al als ik hier mede 1 Sam. 24: 4. verge-

lyk, alwaar gezcgt werd, dat Saul in

Ge-

der Oollerlingen meeft eenparig zoo
zyn, en dat zy , eens gezet zynde, ook
onveranderlyk , by na in alles, gefctbly-

ven, zoo vind ik veel grond, om de
bovengemelde plaats niet van een menfch
(alzoo dit tot nog toe by alle Oofterlin-
gen voor een aanftootelyke en berifpe-

lyke daad gehouden word) maar vaneen
hond te verftaan, om dat het beft zoo
met de zeden en gewoonten der Oofter-
lingen overeenkomt , en de zin, myns oor-
deels,zelfs nog een byzondre kracht byzet.

Zy zullen ook hunne Nagels , tot

fieraad lang laten groejen (dat men
voor al ook onder deChineefen ziet,)

en die dan, als demeefteOofterlingen,
rood verwen.

Over hun lichaam zyn zy vry reyn,
en zuiver, niet ontfiende, zoo mannen , woonïe
als vrouwen, zich menigmaal in de van inde

volle rivieren te gaan wafTchen. Men "vieren

,

moet zich egter niet verbeelden, dat zy
^g wï-"'

dat , of naakt , of ook by malkanderen fchen.

op cene plaats doen. De mans hebben
hun byzondre plaats , en ook de vrou-
wen, de hare, en dat die gewoonte der
jonge dogters van zoo na de rivier uit-

wafchen te gaan , zelfby de grootfte , van
ouds al in de warme Landen in gebruik
was, leert ons de Dochter van den M-
gyptifchen Koning Pharao^ en 't geval
dat wy Exod: z. f. lezen, zeer klaar,

waar uit men ook ziet , dat zy geince-
nelyk cenig gevolg by zich hadden.
Ook leeren wy dit uit Homerus Odyf-

fciS in zyn 6. Bock. daar hy Nauficaa^
dogter van Koning Alcïóms^ zig in de
rivier waflchende, en daar na zig met
olie zalvende , met haar gevolg van
dienftmaagden , van 't pf. tot het 98.
vers invoert. De vermogende onder haar

,

en alle andrc in Amboina, die zig g-.ian

waffchen, hebben daar toe haave byzondre
wafch-klcedjens,die de vrouwen, na zig

ontkleed te hebben , tot boven de boc-
fcm om 't lyf flaan, zoo dat zy, onder
malkanderen zynde , niets dan de fchou-
ders , en armen , naakt vertooncn. Het
lang hair , daar zy zeer opgezet zyn , en

dat



iji B E S C H R Y V I N G K van
dat zy een wondcilyke vaftc kleur voor

|
huisje kraamcn , alzoo dit niemand an-

altyd met een gering middel weten te
j

dcrs zien mag, en komen daar na bydc
geven, ilingert hen over den rug, en mans weer t'huis. Ik heb 'er geilen,

\vord cerll wel ter degen met Calappus die , zoo als zy gebaart hadden , haar

melk (die van het pit van de gerafpte
\
kind zelf aan de rivier zyn gaan waf-

Clappus-Noot gemaakt word) en metlichen, en weer tot haar dagclyks werk
Lemoen-Porot (^een zoort van zeer lec-

j

gckecrt zyn ,ook hebik'erecnegekcnt,

ker-rickendc en zuiverende Lcmoenen)
; die , op 't uitcrlle fwanger zynde , mee

gewreven, en doorknecd, hoedanig zy

ook' hun ganfch lichaam daar mede wry-
ven •, na 't welk genoeg gezuivert te

hebben, zoo zullen zy ook geen hair

ergens op hun lichaam laten, maar dat

niet afch , oF ook wel met andre mid-

delen, zeer gemakkelyk uit trekken j

een gewoonte (gtlyk mede van fich te

reinigen, als zy na 't ftrand gaan, om
haar gevoeg te doen) die zy , myns oor-

deels waailchynelyk eerftvan de Moh-
hammcdaanen overgenomen hebben ;

hoewel die het ten decle uit reinheid,

en ten deele uit Godsdienrt, doen, al-

zoo geen onreine in hun 1'cmpels zou

mogen komen.
Haar Als men haar nu zoo wel geramaft,

\yyrevanen ceoeroet , dat is zeer aangenaam 't

olie te
^y^ gewreven, en 't hoofd gezuivert

zalven, heeft, zoo zalven, ofwryven, zy him
lichaam met deze en gene welriekende

mengfelen van olie , fandelhout , en

andre dingen, die hen een aangenamen
en friiïen reulc konnen byzetten ; maar
voor al zalven zy haar hoofd , met zeer

welriekende olie, (op welke gewoonte
7)avid Ff. zy. f. zinfpeelt) en llrcn-

gclen 'er een fonting , of keten van

Boenga-Manoor , Jalmyn, of eenige

andere aangename bloemen, om, of la-

ten 'er die van afhangen, dat voorna-

melyk wel het bedryf van jonge dogtcrs
is. Dit wallchcn kan de mans, al zyn
zy nog zoo moede , en belweet , aan-

Itonds verfriflen, en zy fpringen, zoo
nat als zy zyn, met dat befweet lyf in

de rivier, zonder dat het hen ceniglins

hindert j dog zy zyn dat van jongs af

gewoon, maar voor een Hollander zou
het doodelyk zyn.

Zy zitten nooit op ftoclen, maar op

een Prahoe (of Canoa) van het Calleel

,

na de ovcrzyde (dat een goede myl verre

is) fchepte, en dus den arbeid half ter

weg overviel, zy redde zig hartvogtig,

roeide daar na over, wietch haar kind

daar, en quam, na zig mede gereinigc

te hebben , nog die zelve dag weer aan

't Kaitecl. Den zo Oftobcr, in 't jaar

1708. heb ik op VVay een kind gedoopt,
wiens moeder, alleen in de rivier

zynde, daar in de kj'aamquam, en zich

zelven redde.

Men moet zig egter niet verbeelden,

dat dit zeer kloeke en llcrke vrouwen
zyn. In tegendeel zyn zy meell kleen

en tenger, maar de zagte lugt-ftreek,

en de Ivvakheid van harelichaamen, helpt

zeer veel hier toe.

Zoo ras haar kind geboren is , leggen Wyfe

zy 't aan de borlt, en dan krygt het van '''^^'^

de moeder een naam, die zy Nama^|"g/^"
Soeloe, een borll of zuignaam noemen , naam te

die altyd na 't gedrag der kinderen on- geven.

der 't baren , of by 't eerlte huilen , van
nadrukkelyke beteekenis is) by na even
eens, als de naamen, die de oude Jood-
fche moeders (gelyk wy dat aan Lea,
Rachel ^ en meer andre zien) haarc kin-

deven plagten te geven. CJok noemen
zy hare kinderen meer by dezen zuig-

naam, dan by hun doop-naam.
Zoo ras een kind geboren is , werd 'er Vroce

een boom geplant , om de ouderdom van handclm-

het zelve daar by te weten, alzoo dat S™ "vcr

boomen zyn, die alle jaar een kerfje ^^^"jy^"

krygen. Daar na word 'er by velen (voor

al by de grootcn) al over een huwelyk
gehandelt, waar ontrent de ouders

volltrekte meelters zyn , zonder dat de
kinderen daar veel in te zeggen hebben

:

want de ouders, voor al dic dochters

een matje op de platte grond neder, ge- hebben, zien op den meeifen bruid-

lyk de fnyders in Holland, met de bee-
j

fchat, die zy bedingen konnen j hoewel
nen onder 't lichaam , ten ware als zy ook veele dit handelen over een Huwe-
nu en dan by ons zyn ; dog die andere lyk tot later tyd uitllellen.

•wyzc is hicn veel gemakkelyker , en na-

tuurlykcr.

Als 't kind nu zoo groot is, dat hetSy dra-

kan gedragen worden, zoo is de dracht J:''-"
'"'<'

AVat hun huwelyken, en het ganfch
j

van 't kind, zoo by de Amboineelen,
|^p

j^^*^"

bcllag van dien, betreft, daar ui zyn ! als by alle andre Ooiterfche volken, zeer heupe.

al veel zeldfame gewoonten. Wy zul-
; wonderlyk. Zy dragen het niet op de

len cerll met de kinders, zoo als zy ter ' armen, gelyk wy, maar op de heupc.

De vrou-

wercld komen beginnen , en al zo ver

der tot zy groot werden optreden.

Het kraamcn van de mlandfche vrou-

ven kia-wen gaat vry gemakkelyker, dan in de
'•'^" S^" koude Landen, toe. Dcvrouwender Al-

j.^.
"^'"

focrcci'cn gaan altyd alleen in een bofch-

vattende liet kind in harcnlinkerarm ,dic

om de ruil van 't kind onder dearmkens
weer zoodanig doorgaat , dat zy het mee
de billekens op hare heupc zeer gemak-
kelyk doen nederzitten, waarvan daan

men onder haar ook geen verawikte,
nog
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Zy dra-

gen hare

kinderen

op de
Heupe.

Ge-
\voon-

te, wan
neer hare

• ]Dogtcrs

huw-
baar

zyn.

nog kreupele , of verwrongene kinderen,

van 't qualykcn ftyf bakeren, heeft, al-

zo zy 't kmd maar een los kleedje ge-

woon zyn om 't lyf liaan.

Deze wyzc , van de kinderen op
de heiipe dragen, vind ik ook maar eens

(dat al zeldfaam is) in Gods woord, ^'r/?

66: iz. gemeld, alwaar deHeere tot zyn

volk zegt : Dan zult ^y zuigen , eu gy
zult op de zyden (eigentlyk moell 'er

ftaan op de beupe) gedragen werden.

Een wyfe van dragen , die de Heere
daarmede, als de aangenaam fte , de ge-

makkelykfte en teederrtc behandelmg
van een kind (hoedanig de inlanders die

ook befchryven) gebruikt , en die my
doet valt Hellen , dat zoo wel de volke-

ren van dien tyd de gewoonte gehad
hebben van hunne kinderen ook zo te dra-

gen , als de Ooltcrlingen nog heden ge-

woon zyn.

Als een dogter nu groot word , en de

merkteekenen doet.fien , dat zy een

vry ftcr geworden is (dat daar al vroeg van

veele gevonden word) zoo hadden zy

in oude tyden , om daar van alom ken-

nis te geven , een fcldfame gewoon-
te, die, fchoon zy nu Chrillen zyn, zo

geheel en al nog niet agter blyft , maar
dat zy nu wat gehcimer doen fgelyk

het zo met alle de verbodene bedryven

van hun bygcloove , toovery , belwee-

ring, &c.) gelegen is, op dat zy door

de Fifcaal daar over in geen boeten mog-
tcn beflagen, of, na mate van 't bedryf

ook wel fwaardcr geftraft worden , al-

zo alle die oude Heidenfche dingen hen
wel llreng verboden worden.

Als het een dogter dan na de wyfe
der vrouwen de ecrftc maal begon te

gaan , zo wierd alles tot een groote

maaltyd by een gcfatnelt. Zy ondertus-

fchen moell in huis blyven, en mogt in

al die tyd geen gekookt cetcn, en niets,

dan raeuwe vrugren, nuttigen ; zonder

dat ccnig water aan haar lichaarrt komen
mogt om haar te reinigen, dat maarniet

ccnige Clappus-bolfter gedaan wierd.

Daar na quamcn 'er eenige Jongelin-

gen en jonge Dogters by een, onder ee-

nige Calappus-büomen j op welke de

Jongelingen klommen en jonge Calap-

de ouders dan gecven moeftcn , klaar

zynde (want eer mag zy niet uitgaan)

zoo ging zy (in oude tyden) met een
groot geleide van vrouwen na de i'ivier,

daar zy gewaflchen,terdegengereifiigdj

en op 't cierlyklt gekleed wierd.

Van de rivier in 't midden van een
drom van vrouwen , dog met een on-
derklcedje over haar hoofd , wederko-
mende , terwyl 'er aan wedcrzyden veel

andre vrouwen waren, om die ftatie by
te woonen , zoo Honden haar veel jon-

gelingen (dog alleen van haar geflagt)

met Limoenen , Gojava's, Papaja's, en an-

dre vrugten in de hand , in te wagten ^

en wierpen wel met deze vrugten na die

jonge Dogter j maar zonder haar te ra-

ken , alzo zy door te veel vrouwen ge-

dekt, en befchermt was.

Te huis gekomen zynde hield men
de groote maaltyd met alle, die vanhaar

geilagt waren. Men at , men dronk j

men danfte, men zong, en was vrolyk

twee of drie dagen aan malkanderen.

Indien die van Leytimor dit nietftip-

telyk naquamen , oordeelden zy , dat

hunne kinderen, nog zy, zegen zouden
hebben. Deze felve gewoonte was ook
wel op Amahey, Sepa, en andere plaat-

fcn van Ceram , dog zonder zulken Feeft.

Ook mogen de jonge dogters op Ceram
onder de Alfocreefen , in die ftaat zyn-

de , niet in huis blyven , maar moeten
fig in een bofch-hutje behelpen, op dat

hun ouders huis geen ongeluk over-

kome.
Die hier veel dogters heeft, is geluk-

kig, want volgens de oude wyfe van "c

Oollen koopt men hier zyn vrouw , en

die de grootfte bruidlchat geven kanj

gaat 'er mecll mede henen. Van waar
deze gewoonte van eenbruidfchat te ge-

ven hier over gewacit is, is my onbe-

kend ; maar dat zy zeer oud is, is zeker^

alzo wydieby Mofes Gen. 54: iz. Exod.

tl: 17. en elders
,

gemeld vinden, en

felfs fchynt die by de oude Hebreen ee-

nigfins als een bruidfchat der Maagden
(zo wy Exod. iz: 16, 17. fien) vall be-

paalt gcweeft te zyn.

Dat men in Saul, en Davids tyd nog
daar van wift, zien wy, iSam.i8:zf.

pus af plukten , terwyl de jonge Dog- 'dog die Vorft eifchte van Daiid^ loo
tcrs op de Tita of Trommel klopten,! voorhuiden der Philiftynen , in plaats

bniidfchat van zyn dochter

lieten de Jongelingen die Galappus-vrug'

ten af, dog haalden die ook , al fpelcn-

de , eerfl: f a. 6 maaien weer op
die jonge dogters die eindelyk kregen,

dezelve by dic jonge Vryller bragten,

alwaar die j niet met een Parang (of

hakmes) maar met een byl of beitel, ge-

kloott , en aan haar te cetcn gegeeven
wierd.

Alles nu tot de groote maaltyd , dic

II. Deel.

van den
Michal.

Defe gewoonte , van een Dochter niet

tot
j

zonder cencn bruidlchat te konnen kry-

gen, is tot nog toe onder den Ainboinees

een valle Avyfe van handeling tulFchendc

ouders en vrienden aan wederzyden:

want als men zo verre komen kan, om
haar uyt te huwelyken , werd zy ge-

geven, aan die de grootlleToteriha, of

bruidfchat aan haare ouders, en naalle

V bloed.'
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bloedverwanten geeft , welke bniidfchat

gemcenelyk in flaven ,
goude Hangen,

goudc arm-ringen ,
goude oor-cieraadcn,

groorc en kleene gongen , fraeje zyde

en kattoenc, geltikte,cn ook wel gou-

dc klecdjcns , en?., (na dat zy van ver-

mogen zyn) beftaat. Dit doen zy nog

diigclyks , fchoon hier Placaten tegen

leggen, en by haar Edelhcden in 't jaar

1683. ipjuli , en in volgende tyden,

belalt is ditPlacaat te vernieuwen) dog

zy doen dit itil , om buiten moeiten te

blyven.

Na 't geven van dien bruidfchat,

fchoon men nog nietondcrtroudis, gaat

de bruid gewoonclyk over tot den brui-

degom , levende te famen als man en

vrouw. Word zy fwanger, dat is zeer

goed ; zon niet , komt 'er .wel moeite

tulfchcn beide.

Als nu die jonge lieden eerft by mal-

kanderen komen om te vrycn j gebeurt

het wel, dat de dogter meer fin in een

anderen heeft, dan in die, welken de ou-

ders goed gevonden hebben haar op te

dringen. Als zy malkanderen beginnen

te verllaan , en de vryer de vryller aan-

llaat , dan geeft zy hem een pinang, ten

teeken, dat zy 't al eens zyn, en 't geen

by hen zoo veel is , of zy den ring met

malkander gewiflelt hadden. Word zy

ondertuflchen , eer het huwelyk voort-

gaat , fwanger by een ander , dien zy

lief heeft, en bevind dit de man na dat

zy byeen gekomen, of getrout zyn,

verre van daar , dat hy ze daarom ver-

ftooten zou , hy heeft haar daarom te

liever, zeggende dat dit zyn geluk , en

overwinll voor' zyn huwelyk zonderee-

nige moeite is, ']\i al bevond hy, dat zy

een kind, of twee, gehad had, dat breekt

de koop niet. Een gewoonte, die men
op Madagafcar , in 't Ryk van Tibet,

en in Ysland ook vind. Gaat het huwe-

lyk in 't eeril niet al te wel, zo kuycrt

dé vrouw wel na haar ouders , en die

, 't zy door toover- te ma-

t zy door befwecringen , 't ken, en

d.

'

•'
- r^ • Weer te

j oor hem met een pinang, or in zyn
„^^^^,

tabak 't een of 't ander in te geven , te len.

bewegen , door 't welke zy weten uyt

te werken , dat zulk een wel voor een

tyd fin in haar krygt , en ook ondertus-

fchen buiten ftaat zy om met die andre

te doen te hebben , maar men fiet dan
veeltyds , dat zo een weer tot zig zel-

ven komende , haar daar na doodelyk

haat ; ook kan hy niet licht , dan door
haar , van dat ongemak geholpen wor-
den. Dat men dit konllie hier, en elders

vaft heeft , is iets dat fekcr is.

Even zoo zal zy ook haar medevry-
fter iets, 't zy in haar tabak (alzoo de

vrouwen onder hen , even als de mans,
een bongküs, dat is uyt een rolletje of
blad, ontrent twee vingeren lang en met
tabak te fimen gerolt, rooken) of in een

Pinang, of iet anders, ingeven, of een

been van 't een of 't ander dier met
ccnigc toovermiddélen , in haar flaap-

kuHln naejcn , of onder den drem-
pel van haar kamer doen begraven

,

om te maken , dat zy een haat op
dien Perlbon kryge , en zy dus alleen

volkomen meeiter van zync genegent-

heid blyvc.

Zomtyds gaat deze drift zoo verre,

dat zulke vryiters, zelf zonder datvoor-

nemen , hare medcvrylter vergeven, en

ook zig zelve dus aan haar einde gehol-

pen hebben.

Ik heb een vryfter gekent , die , aan

een vryer , die geen gedagtcn na haar had,

een Pinang gegeven heeft j waar door

hy eerft geheel gek wierd j maar door

haar weer genefen zynde , heeft zy hem
door vreemde middelen daar toe gebragt,

dat hy haar troude.

Een andre heb ik gekent, die getroud watzy
zynde , en ondertuflchen in een ander ontrent

meer fin dan in haarmankrygcude, haar dit lluk

man duttcr (of Duttroa,of Poma Amo-^^J^^"
ris) ingaf, en daar door uitwerkte, datuytte

hy, tevwyl zy met den anderen bocleer- werken,

de, en hy dit aanfag, niet anders deed ,

dan 'er om te lacchen.

Indien de vader komt te fterven , zoDeoud-

is de oudfte zoon Heer en Mccftcr van
l^^*-'

^°°"'

cn'bloerncn aan malkanderen bekend te| alles, gevende aan zyn moeder, en aanj^y'^va-

maken, wanneer haar de gelegcntheid,i zyn andere zufters, en broeders niet meer, ders

om malkanderen te fien, ofte fpreeken,
j
als hy voor hen noodig oordeek , om maar dood^,^^

te leeven.

Ook volgt die zoon niet in eenige er- DeBroe-

felyke waardigheden van zyn vader, d'^rsSoon

heeft altyd dan gelyk , zoo dat de man
zyn wyf niet v.onder nieuwe gelchenken

aan de ouders weer t'huis krygt.

Wonderlyk en menigvuldig zyn ook

de konftenai-yen der inlandlche

dooters

,

onge

oni hare liefde door vrugtcn

;

ontbreekt. Zy konden in oude tyden

niet fchryven , dog zy konden zig hier

door zoo kragtig,als door eenigichrift

uitdrukken , wanneer zy malkanderen I maar daar toe is des vaders broeders zoon
^^^

crt-vol-

maar een ruiker van bloemen en bladen
' de naallc

toezonden.
Haar

ver-

mogen
om een

tak overgaat

,

t geen daar na weer tot zyn

zonder dat broeders mal-

Wanncer 't nu gebeurt dat zy zin in' kanderen, of zoonen de vaders, volgen

imant krygen,die reeds van een ander be- mogen, hoewel ik dat egter door flin-

niin'iword, zullen zy duizend midde- 1 i^erwegen wel heb fien gefchieden. In

Man on- len gebruiken, om dit te ontdd;ken,en l'Siatn is 't ert-recht mede zoo ,
en op

lequaam Mala-
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Malabar, en in Angola, erven alleen de

Sufters kinderen de Kroon.

Het is ook iet feldfaanis , dat de vrouw,

20 ras zy gctrout is , maar als de llavin

van de man geworden , en ook verpligt

is , hem als haren Heer aan tafel , en el-

ders te dienen , zonder oit met hem te

ceten, te wandelen, of iet diergelyks te

doen , waar van wy meer opening kiy-

gcn zullen , als wy van hunne maalty-

den eeril wat zullen gezegt hebben.

Ik heb veeltyds gezien, dat een Hol-

lander een Amboineefche , of wel een

fwarte dochter, maar noir dat eenfwart

een regte Hollandl'che,en zelfmaar twee-

drie-maal , dat hy een Calliefche dogter

troude ; daar men echter zeer over ver-

wondert was.

Daar ftaat ook een fwaare ftraf op,
zo^Chriitenen zich met Mooren, Chi-

necfcn , of Heidenen vermengen j welk

laatite men egter nog veel liet.

Valide Hoc weinig een Amboinees bezit,

Maalty- moet hy cgter , zoo het zyn vermo-
^^"'^'-'!' gen eenigfins toelaat , de maaltyden ,

neden! ^'^ ^X" f^^^^^^" vereifcht , aan zyn

gcflacht , en vrienden geven , en deze

maaltyden , waar van lommigc buiten-

gemeen , en Ibmmige gemeen zyn,

houden hen altyd in armoede en fchul-

den.

De buitengemeene , zyn hunne brui-

loften , doopmaaltyden , de maaltyden

,

als 't hair der kinderen eerft gefchooren

word } als hunne dogters vryllers wer-

den ; en als de bruidegom den bruidfchat

overlevert , moeten de vrienden weerzyds

ieder een maaltyd geven , dog hy doet

dit , als hy de bruid in zyn huis haalt >

cindelyk geven zy ook het dood-maal.

Alle defe maaltyden vallen groot en

kollelvk , en by alle de zelve zyn

vreugde-tcekenen , uitgenomen by de

laatlte.

Op de bruiloften maken zy aan 't

huis der Bruid en des Bruidegoms cier-

lykc Allees,van Calappus-bladen, bloe-

men, 6cc. dog de opene lootfen verfie-

ren zy uitnemende fray met Roetoe Roe-
toe (een klccn fierelyk groen gewafch)

en met allei ley bloemen , zo dat het een

vermaak is, 'er dan in te zyn.

Wanneer zy nu een aanfienelyke

mailtyd geeven,noodigen zy alle hunne
blocdvricndenj dog ider van hen is ge-

houden iets toe te brengen. De een

brengt wat arak , de ander wat pifang,

de derde hoenderen
,

pinang , firi-bla-

den , kalk , andren een biggetje , end-

vogels, faguweer, eyeren, oebi, com-
bih, calaüi (zekere zoortvan wortelen)

en andere dingen meer, die dienft kon-

nen doen , om die tafel na hunne wyfc

daar mede op te gieren.

Al wat in een koper bekken gclegt

I N A. 15-^

kan werden , werd in 't zelve derwaards

door hunne ilaven , of kinderen, in Ita-

cy agter malkanderen, zodanig gebragt,

dat ichoon hetmeteengeftikteneusdock

bedekt is , men egter ten naalten by zien

kan, wat 'erin legt. Ook gebruiken

zy drie menfchen , tot het gene een

menfch dragen kan , om hun grooten

Haat van huisbedienden , en 't groot ge-

tal der gcfchenken , die zy doen , van

anderen te doen zien.

Man en vrouw gaan noit faamen na Mannen
die maaltyd , maar ider byfonder , en, enVrou-

daar gekomen zyndc, is ider ook in eenY^^^^"

vertrek alleen , alzoo zy zekere wetten
afaet°Jn-

hebben,die niet toelaten, dat alle bloed- de'rd.

vrienden des mans zyn vrouw mogen
zien.

De man , vrouw , en kinderen van

een huisgezin , zouden , fchoon 't hun
gewoonte niet is, wel zamcn mogen ee-

ten> maar een fchoon-dogter, nog haar

dogters, groot zyndc, mogen met haar

mans vader , nog ook die dogters met
haar grootvader van vaders zyde niet

eeten , nog eetende gezien werden , of

dat is (zeggen zy) malemait , dat is , de

uiterile fchande , die hen kan overko-

men, en die niet uit te wiflchen , dog

egter te boeten is met eengefchenk,dac

die deze wet overtreden heeft , aan die

vrou, of dogter, die hy gehoont heeft.

geven moet.

zyn zoonen
Ook mag de man , nog
niet met zyn vrouw 's

moeder, of de zoonen met hare groot-

moeder eeten. De broeders vrouw, mag
ook met de zufters man niet eeten, nog
eetende van hem gezien werden, of, zo

een van deze voornoemde perfoonen te-

gen die wet malkanderen onvoorziens

(want willens gefchiet het noit) komen
te zien , zo moet een petola , of zyde-

kleed , chits , ofte gong, aan zoo een

vrouw gegeeven werden, en daar mede
is de fchande weggenomen. De vrouws-

broeder raag wel met zyn zullers doch-

ter eeten.

De redenen nu , dat mannen en vrou- Redenen

wen op maaltyden ider in byfondere ver- van de-

trekken is om dat mannen en IC af-

.-^ ' '] r zonde-
vrouwen ider met die van zyn lexe , en jjo^^

geflacht , door drank bevangen zynde

,

lomtyds wat vuyl zouden konnen praa-

ten , 't welk zy voor zeer onbetamelyk

oordeelen , dat aan wederzyden zou ge-

hoort worden , behalven dat daar uyt

tuflchen hen om de vrouwen (dat een

teer lluk is) veel gefchillen zouden kon-

nen ryfenj hoewel ik geloove, dat enke-

le jaloczy de ware en eenige reden is.

Men vind diergclyke gewoonte ook Tocrich-

eenigzins op Madagafcar , daar de Ro-^,^S.™

andrians , aan Anacandriaanfche vrou-

wen gctroud, noit met haar zullen ee-

ten , dog dele twee volkeren ceten ook /
V 2. noit
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noit te fnrncn. By
ziilkcn maalcyd leggen zy op ider bord

een Tafel- l'ilang (een vrugt als een gro-

te concommer) en een of twee groote

Sagoc's, zyndc hun brood j 't geen zy

op deze wyze maken.
Zy nemen rauwe Sagoe , of een zoort

van meel uyt de Sagoe-boom gehaalt,

(wel xe manier wy nader onderden Sa-

goe-boora befchryvcn) 't welk zy z of

3 dagen in een wan , wel in de lucht,

maar nogtans buiten de zon, laten dro-

gen. Dit gedaan zynde, ziften zy het

eenige maulcn , tot dat het fyn genoeg

is, en bakken het dan in vierkante ftec-

C H R Y V I N G E van
t aanrechten vanl de, is zy zo hard, dat men al een goed

'5

ne klcene vormkens, die een voet lang,

jen de Sagoe higtig, en droog ,

groeve tot boven toe

een halve voet breed, en een hand-brced

hoog zyn. In deze vormkens (van

welke de eene wat grooter , de andre

wat klccner is) zyn 8 a 10 groeven,

ider een klcene duim-breed wyd
,
gaan-

de over de breedte van de vorm, en tot

op des zelfs bodem door, zodanig dat in

ider groeve gelyk als een fneede brood

leggen kan. Die vorm nu leggen zyin

't vier , en laten die gloeyend worden.

Daar na nemen zy die 'er uyt , en ftro-
"

in ider

vol , lïryken die

met een hout af, dekken die met bladen

van 't Sagoe-mandje , en laten dat zoo

van 't vuur af in die gloejende vormen
ftaan, tot dat, na een quartier uurs, dit

Sagoe-brood gaar is.

Dan fteken zy in die gebakken fne-

den een fcherp-gemaakt bamboesje, on-

trent een halve vinger diep , waar mede
zy die , als boven op nog lilagtig , en

om de bamboes toegefogen zynde, daar

uythaalen , die zy dan op een wan van

een gclpreid leggen , en dus laten koud
worden ; hoewel zy die ook wel warm,
wanneer zy op zyn lekkcrfte is , ce-

tcn.

Zo zy veel daar af gebakken hebben

,

droogen zy die op de zolder op bam-
bocfe latten , 't geen , droog blyvendc,

lang duuven,en dan als befchuit gebruikt

-Jcan worden. Dit is by hen , en ook by

de Hollanders, een fmakclyke fpyze, in-

zonderheid ais zy warm is , dog, koud
zyndc, komt zy my wat befwaard voor.

Ik heb den tyd beleeft, dat ik, 's mor-
gens vroeg ter zee op een togt moeten-

de, en 't brood, dat ik had laten bak-

ken, door myn dienaar vergeten zynde,

my met Xoelafche Sagoe (die veel klee-

ncr, llcgter, en zo hard is, dat men die

niet byten kan , maar wecken moet)
mocfl: behelpen ; en kan zeggen , dat my
die door den honger , en de vcrgraging

van de zee, leer wel fmaakte j dog ben
daar anders noit liefhebber viuigeweell.

Zy is gcmeenelyk vry hard; dog niet al

te wel gedroogt, en dan gebakken zyn-

gebit hebben moet , om 'er een iluk af

te krygcn
, ja zodanig , dat zy geheel

als verglaalt is

Deze Sagoe is voor hen , in 't bofch 'tCt-

of ter zee "aande , even als de bifchuit ""^"'^
.

by ons, een zeer gereed ceten , alzo zyen
dan niet behoeven te kookcn , konnen- fchoon

de het daar by alleen gaande houden. Tarv.en-

Zo zy nu die nog niet gebakken mogten ^°° '

hebben, nemen zy maar wat van dat on-

gebakken meel in een Sagoe-blad mede,
binden dat met wat fnygras vaft , leg-

gen het op kooien (zomtyds met wat
gcrafpte Calappus-Noot gemengt , dat

hen wel het bell fmaakt) en ceten hec

zo met fmaak op.

Deze Sagoe dan is hun gewoonlylc
brood op de gemeene, dog op de groo-

te maaltyden , hebben zy altydookRylt,
die zv ftampen , wannen , en dan , in

een pot met een nauwen hals toegedekt,

zo lang kooken,tot al't water verkookt
is. Dan hutfelen zy die ryft eens om

,

fetten die op een kooltje oftwee te fmeu-
Icn , laten 'er die een quartier uurs op
ftaan , op dat 'er de waafem te beeter uyc

trekken , en de Ryft te drooger werden
zou ; die zy dan in een kommetje op-

fcheppen
,
gelyk maken , en zo t'onderfte

boven op een tafel-bord gekeert , als een

broodje op de tafel , by ider zetten.

Dit is by de meefte in Indien het ge-

meen brood by alle fpys , en niet onaan-

genaam om 'er by te eeten > hoewel men
'er ook fchoon brood van koorn , zoo
goed , als ergens , van Suratfe Tarw
(die de befte is) of van Bengaalfche , of
Caapfe, heeft. Anders is de Ryft by
viich eigen, en zelf voor de Hollanders

zeer fmaakelyk; maar by den Amboinees
gaat Sagoe voor alles.

Voor ieder nu van deze vrienden werd
een groote vlakke Doelan, of bak , en

daarin allcrley zoort van hun fpyze iniderzyn

kleene fchotelkens gezet , daar zy dan byfonder

ider hun bekomft van ceten, en al, .'"^

wat 'er overfchict, door hun volk me-^
de na huis laten dragen , zyndc dus
niet alleen eetende , maar ook ileepende,

gaftcn.

De oudfte wyfe van eeten fchynt my
toe niet veel van deze der Amboineefcn
te verfchillen ; want gelyk ider der Am-
boineefcn hier zyn byionder gerecht voor

zich heeft, alzo vind ik dit even eens by
de oudfte volkeren der aarde.

De Broeders van Jofcph hadden ider

ook hun byfonder deel , want Benjamins

gerichte was vyfmaal grooter , dan de

gcrichten van hen allen. Gen. 43: 34.

Van die zelve gewoonte leeft men by
Homtrus^ en AtbenjL't'A merkt aan , dat

ider der Helden van dien Dichter hun
tafel hadden i volgens veeier gevoelen.

£n

Ge-
woon-
te van
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En men gaf ook zekeilyk ider zyn deel

van 't feftyn,van \v:ixr Homerus'twoord.

Ewti, of iVvi, egaal , cvengelyk , en ^ak

if7
ï'a-v), een egaal deel (yo\gQm jlthcnaus L.

I. C. 7.) gebruikt.

TWEEDE HOOFDSTUK.
SPyfc , op de Ambonfche Maaltyden gebruikelyk. Een Verkens-kop , of Vis-

fchen-hoofd, hunne tivee Hoofd-fchotels. Hoe zy J^ Vifch bereiden.^ en eeten.

P,ipedo-Biy. 7oc^c?-f;V//«^ -y^w Schildpads-vleefch. Bacaflam, en toebereiding.

Calappus-Melk , <?« Bry. HcYten- en Bokken-vkefch op hm Tafel. Jls oc/è Hoen-
deren, Vleermuifen, Coefo Coefo 's , Eyeren, ^c. EenEy met een Kid'ien''er in^

is voor de eerfte aan de Tafel. Paddeftoelen. Sagoe-wormen. Sagoe met roodc

Boontjes, «/j 00^' Sagoe Borneo. Calappus-pit. Canari, f« Bagea. Wawo. Oebi,

Combili , Caladi, Batatas, en verfcheide S^]ors y ef foorten van Groente, ra Spe-

nagie. Suiker-Riet, Milie, o/ Turkfe Tarw. Z)^ Opdiflers ^(?3^r Spyfen. Hun
Dranken, Water, Saguweer, Towak, Arak, enz. Wyfe van Vuur, ra Sout

temaken. Van ^<? Speel-tuigen der Amboineefcn. Gongen, 't Tataboang-fpel.

Z)eTifa. //«« Tsjakalile, ra Danflen. Jls ook hun S'mgen. O/) ^^ Maaltyden

,

en by andre Gevallen. Hun Rabana. Tcekcning van verfcheide foorten van Trom-
melen. De'^^xr^envanhunne byfondreGe{%x\gen. Groote Tih's , en kleene ]a.-

vaanfche Trommelen. Hun Gindir. Teekening van de Cymbaalen. eindere

Spoelen tot tydverdryf. Verfcheidenerley Saaken , onder hen in gebruik , of meer

geacht , dan by ons. HunWmün. Huisraad. £« Kleederen. £)??' Mannen. En
^fr Vrouwen. Teekening «/crTsjeripoe 's. Onderfcheid van de Dracht der 'Moo-

ren. Mantel van Staat der Chriften-koninginnen afgeteekend. Hare Toedong.

Kleinodiën. Oor-Hair-Arm-Hals- en Voorhoofd-gieraaden der Ambonfche Frou-

wen , enz. Goude Slangen. Groote Gongen. Goude Armringen afgeteekend.

Voorhoofd-gierfels. Dat van Capitein Limtghiangko's Dogter , afgeteekend.

Tweede Voorhoofd- gierfel, van de Jonge Gr^v'm van Way. Mede net afgetee-

kend. /7e/ derde Voorhoofd-gierfel, van de zelve verbeeld. £ra Armenifch Voor-
hoofd-^ierfel. Een Goud Olie,- of Salf-potje , afgeteekend. Oorgieraaden der

Ambonfche Vrouwen. De Pementa , afgeteekend. De Tweederley Argola, enz.

mede afgebeeld. De Halawan Ajer. En meer andere fraeje Oorgieraaden. Hare
Reepi, een andre foort , mede afgeteekend. Hair-gieraaden. £ra goude Slang , o««

'/ Hair om te winden. ' Nog een ander Hairgieraad. Drie zeer fraeje Hair-fteekers

met jwweelen , alle afgebeeld. Schoone Goude Hals-Ketenen. Geen Bedelaars hier.

£«^ce« Hiftorie-fchryver, dan alleen Ridjali, Z'^^ra^/. Die een Gefchiedenis van
de kulb Hitoe, in 't Maleys uitgegeeven heeft. Ook vind men onder de Amboincefen
Luiden van een goed Oordeel.

Sovt op 1~^ ^" ^^" ^^ y^^e , en eerfte Scho-

deAm- IH tels op een Amboineefche Tafel,
boiiilhc J

—

é is een Verkens-kop met een opge-
Maalty- jpcrde bek , waar in zy een Limoen lic-

1

bruike-
^^^^ > ^" *^^^ ^y verder met Bonga Raya

]yk. (een zoort van groote fchoonc hoogroo-
de bloemen) opgiercn , en die zy ge-

meenlyk , daar de weerdigfte Perfoon

aan die tafel zitten zal
,

plaatfcn.

Het overige van dat verken koken zy,

of braden 't wel aan bamboefe fpecten,

bcdropende dat met water , en zyn ei-

gen vet. Zy kappen 'er ook wel een

gedeelte van in klecne flukskens, enlto-

vcn het met ritsjens (een zoort van ro-

de vrugc, veel fchcrper als Pepci-, hier

te lande Achai of Spaanfche Peper, ge-

naamd) ook met look, peper, nagelen,

zout, gember, ofLanquas (een wortel

b)na , als de gember) makende het zo

fcherp van fmaak , dat het een goede

tong moet zyn , die dat onder malkan-

deren verdragen kan.

Indien 'er vifch op die maaltydis, zo j^f"^^^-;

is 't hoofd van die vifch het deel , dat
j^o^^'of

men voor een Koning , of voor den aan- vilTchen-

zienelykften zet, die daar naar, als alleen hootd,

tot die fchotel geregtigt zynde, van hen !j""S^'^'^

ook wel Kapala Ikan, dat is , 't hoofd fchotcis.

van de vifch, genaamt word.

Van dat hoofd geeft die Koning , of
Perfoon van aanfien, dan gcmeenelvkde
rechter en linker zyde aan t wee Orang
Toeha Toeha's, zyne oudlien, of me-
de-Rcgcntcn van het dorp , en 't overi-

ge geeft hy aan deze en gene van de

vrienden, behoudende voor zich zo veel

hy van noodcn heeft.

Zy cctcn zeer veel gezoutc drooge
vifch , die beter dan onze gczi'ute

V 3 Ichol,
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Zy gebruiken ook veellkanwayway,
of gerookte (meell ongezoute, hoewel
ook wclgezoutc) vifcli ,diezy , dan eens

op kooien , dan eens in de Clappus-

olie (dat hun boter is , alzoo zy geen

Hollandfche boter zouden konnen eeten)

braden , en ook zomtyds met Ritsjens

kooken. Zy leggen die ook wel in

kley , als in een korft gewenteld , op
kooien , die dus vry goed , en zeer gaar

gebraden word , waar na zy 'er de kley,

met Ichubbcn met al , aftrekken. Dit
dan met bakaflam , ritsjens , Lisbonfe of

olyven-olie , limoen-Gip , en wat porot

Ikan ('t ingewand van een vifch) gege-

ten, is by hen , en ook by de Hollan-
ders een zeer lekkere fpyze.

Buiten dien koken zy hunne vifch

,

na dat ze fchoon gemaakt is , ook wel
in fchoon water , waar in een weinig

zout is , maar een walmt je op > legge"

die daar na in een fchotcl , waar in zy

ook wat van dat water doen (even als

v/y de riviervifch eeten) drukken in 't

zelve wat limoen-fap , en ritsjens , of

Tsjili (zo als zy 't met de Maleyers noe-

men) en eeten dit vifch-fop dan met hun
Papedo , 't geen een zoort van bry is

als onze boek-wyten-bry , dog wat flap-

per , en wateragtiger) die zy van Sa-

goe-meel in een teyl, na dat het met een

kommetje koud water gemengt , en al-

lengskens 'er wat liedend water byge-

daan , en geduurig met een ftokje ge-

roert is, met weinig moeiten zeer wit

weeten te koken, houdende daar na wel
met het gieten van ziedend water, maar
niet met roeren op , voor dat zy 'er

geen witte ftippels of ftrecpen meer in

vernemen.

Dezen aldus bereiden Bry noemen zy

Lapia, of Papedo, die zy met geen le-

pel, gelyk wy,maar met twee itokjens,

ider een fpan lang , eeten , hafpelende

die met de zelve ecrft zoo lang om, tot

'er een groote mont vol op de Itokjes

zitten blyft,dic zy dan in dat vifch-fop

indoopcn, en zo inllurpenj 't geen een

van hun grootile Ickkernyen , en een

fpyfc is , hoe veel /.y ook gegeten hebben

,

die zy altyd nog konnen na-eten. Zy
maken van weinig Sagoe-meel een gro-

ï N G E V A N-

tc fchottcl vol

op de

en nemen
Coracora

die m
. togt

een

zelf

Toebe-
rciding

van
Schüd-

pads-

xkelth.

bamboes
mede.

Als een fmakelyke fpyze zetten zy

malkanderen ook Schild- padden-vlecfch

(dat even als blank kalfs-vleefch in ge-

daante en fmaak is) voor. Zy koken
dat in geen ketel , maar in een Bamboes,
of groot riet, i! voet lang , in zyn ei-

gen zop , doende daar zeker zümcntrek-

kend blad , Dahon Songga Songga ge-

naamt, als mede peper, zout, komyn,
koriander-/.aad, hmocn-fip, wat calap-

pus-mclk, gember, oflanquas, zonder

eenige andere vogtigheid , by , alzoo

uyt dat riet nog wel vogt onder 't koo-

ken fypclt , bchalven dat 'er van zelf

vogt genoeg by komt. Dit alles doen
zy in die bamboes , die zy met jonge

Dahon longga fongga, of Dahon gilala,

of Dahon bahroe bahroe (welke laatfte

blaadcn ook wel in 'c wafTchen van 't

hoofd-hair , en voor kraamvrouwen,
om den arbeid te vergemakkely ken, ge-

bruikt wordenj toeftoppen. Dit laten

zy dus twee drie uuren lang niet op 't

vuur , maar een voet 'er af ftaunde,

gaar kooken , 't geen dan by hen , en

ook by veel Hollanders (hoewel ik van

al die Ambonfche, en verdere Indifche,

compollen , noit gehouden heb) een

zeer lekker eeten, en in de fchotclcn ge-

daan zynde, zoo vol fop, of vogtigheid

is , dat men 'er over verwondert llaat.

Na dat nu 't gezelfchap groot is , be-

reiden zy veel van zulke leeden van een

bamboes met dit fchildpadden-vleelcli,

om voor al daar van niet te kort te ko-

men.

Zy eeten ook wel Ikan pindang (een

fpyfe van vifch) en kerri (op hare wy-
ze) 'er af.

Zy maken van vifch ook een graag en

verfnaperend koftje , Kóho kóho , niet

veel in fmaak van onze ansjovis vcrfchil-

lende. Zy bereiden die van kleene vifch-

kens als Ipiering, oeri-meten , of fwart-

ftaartjes
,
genaamd , haaien al de vifch

(^fchoon gelchraapt zynde) van de graat

af, en na dat zy daar van genoeg by een

verf^imclt hebben, drukken zy daar wat

limoenfap, en ritsjens, in, doen 'er wat

zout ,
gcrafpte Atong (zekere vrugt,

die zeer t' lamentrekkend is) by , kneden

dat door een , maken 'er als een fricka-

dcl af, het welk dan in zich zelve door

't limoen-fap, en de Atong (even alsby

ons de hanng in 't zout) gaar word.
Dit eeten zy met Sagoe , of Ryft, zoo
geerne , als iet anders , en die is een

koftje, daar wel een dronk op fmaakt.

Op hunne maaltyden is ook altyd Ba-

kaflam , zynde zekere Mofleltjcs , die (^"^^'"^''^

zy in menigte , gefuiverd , in een pot toebe-

docn zouten, en zoo vyf zes dagen in't '''-''JinS'

zout laten ftaan , nemen die dan uit het

zout , waflchen ze ter degen op een

tecne fecf, tot 'er al 't zout af is. Daar

na koken zy azyn met groene gember

,

lanquas,en look, alle fyn gefneden zyn-

de , voegen 'er eenige gefpouwe ritsjens

,

na dat 'er de korlcn uitgedaan zyn , by,

ook wat witte peper, en Nooten-mus-
fchaat , alles fyn geftampt ; dat zy 'er

dan inltroycn , dog laten dit dan te za-

men , zonder de moflclrjes op zich

zel-

Bacas-
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zelvcn eerft wel kooken , daar na koud

worden , doen 'er dan de moflclkcns by,

roeren alles onder een , en laten het zo

in die zelve pot tot 's anderen daagslhan,

doende dat daar na in groote flcdchen,

boven op welke zy, regende qiiadelugt,

wat olyven- olie doen , dat ze fcer goed

houd, zodanig, dat men die tot in Hol-

land vervoeren , en aldaar goed brengen

kan.

Men hecftze die wit , en ook die

fwart is , dog de laatfte werd bcftge-

keurt, en is ook het minft te krygen.

In dezcBacaflam doopenzy hunvifch.

I N A-.

Dat

15^9

is:

V Is dikwih goed geiveefl op latig verdorde

Landen^

De lichte Itoppelen tot Aflche te ver-

branden.

Hoenderen gebruiken zy ook , dog Alsook
zelden, bradende dit alles mede in Clap- Hoen-

pus-olic , of aan bamboes-fpeeten > hoc- y,'^"*

wel zy die ook met look kooken ; dog „mifen,
het bereiden van hoenderen gaat zoo Cocfo

morfig toe , dat 'er imand de lufl; van ^P'^f^'^

overgaat, om ze te eeten.

of vleefch , en verklaren , dat dit mee-
j

die zelden voor zich zelven j ten waare

de een zeer lekker eeten is , 't geen ik jdie verminkt, of dat zy bekommert zyn.

gelooven moet , om dat het ook de meC'

lic Hollanders getuigen.

Nevens die Bakaflam zetten zy ook

dat ze fterven zullen j bewarende de an-

dere voor groote maaltyden j dog de
fluit van een hoen aan een inlandfche

hun Porot-ikan, of 't ingewand van de
,
dogter (wie 't ook 't zy) aan te bieden,

vürcben (dat zy mede zouten , en op is een groot affront.

hare wyze dus ook toebereiden) op ta-j Vledcrmuifen , en Koefo koefo's (ze-

fel, waarin zy dan wat limoen-fip eni kere dieren by na als konynen) bereiden

ritsjcns doopen , en dat zo eeten. zy ook op hun manier tot een lekke-

Zy voegen daar ook wel allerley klce- 1 re fpyle.

ne moffclkcns , alikruiken , en zulken Eyercn gebruiken zy mede op diej7^,j^£

fpitstuig meer , by hen Sipot genaamt ,, maaltyden , 't zy hard gekookt (dat met een

(die zy"^'s avonts by laag water foeken)

by,kookendc die maar met wat geklop-

nog
wel

't beft voor my was, alzo ik even- kieken

iet van 't limin'' Kuiten 'r rr/>.=r> il.- erin

Ca'.ap-

pus-

te groene gember, water, en zout (ge-

lyk dat ook de faufe daar toe is) op.

Alles wat wy met boter doen , doen

2y met Clappus-olie , waar in zy hun

vifch , vleefch , en alles braden , en

die men ook (als de olie vcrfch is) van

booter nauwlyks onderfcheiden kan,

hoewel ik die olie niet kon verdragen

,

en het aanftonds proefden , een reden,

waarom ook al hun eeten my tegen-

ftondt.

Van de gerafpte Clappus-noot maken
zy een zoort van melk , en van die melk

melk, en met ryft een zoort van Ryftenbry, die
Bry.

Herten-

en

al zeer na by de onze komt , dog een

fcherpe tong kan altyd de fmaak van

de Calappus-melk van de andere onder-

fcheiden.

Zy bedienen zich ook veel van Her

hunne, buiten 't geen ik f ,

'er zelf brengen liet , proeven moeft) 't g^^^g

'zy Kalfsoogen , ofwel een ihuif in de aan Ta-
olie gebakken 'er afgemaakt j maar een ^'^l*

ey , daar een kicken in is , is voor de
Koning , en de eerlle Perfoon aan de
tafel onder hen , en die eten dat voor
de grootfte lekkerny , die meu hen aan-

bieden kan.

Zy hebben my dat dikwils aangebo-
den j dog ik kan niet zeggen hoe het
fmaakt , alzo ik my op 't zeggen van
den Koning of Orangkaja, die naaft my
zat , en dien ik het overgaf

, geruft

hield) hoewel hy betuigde , dat hy die

eere niet weerdig was , en die my al-

leen toequam.

Zy zyn ook groote liefhebbers van depadde-
Padde-ftoelen , die op de Sagoe-boo- itoelen,

men groejen , hoewel 'er ook op de

3^j1-' ten-vleefch,in de zon gedroogt, by hen
j

Nootcn-fchillen of bolfters voortkomen,
l^inding genaamt. Ook wel van vette i

die uitnemend van fmaak zyn , zoo de
Bokjcns. liefhebbers zeggen j dog de Amboinee-
Deze Herten-beeften weetcn zy zeer fen zyn meeft voor de eerlle, welker rtecl

gemakkelyk na de plaatfe , daar zy ze wel een kindcr-arm dik , en waar van

ken-

vleefch

op lm II

Talel.

hebben willen , te lokken, alleen maar

met het Coefcoes, of lang fny-gras afte

branden, op welke ziltigc afch die hee-

ften komen aafenj behalven dat het zel-

ve een zoort van mift op het land is

,

dat Fiigilius in zyn tyd al wilt, alzo hy

Georg. Lib. i. vs. 84. zegt:

Siepc etiam Sterilcs incendcrc profuit ag-

ros,

^tque Levem ftipulam crepitaniibus urcrc

flammis.

de kroon wel als een fpan, en zomtyds
grooter

, ja als een bord , in de rondte
is. Zy groejen ook wel op andere boo-
raen, dog die konnen in fmaak by de-
ze niet haaien , die , volgens de de ge-
tuigenisvan veel Hollanders, zeer malfch,
en goed zyn. Ik hebze gcproeft , die

op de Nooten-Mufcaat-bülikr gegrocic

waren •, dog zy behaagden my g infch

niet, en waren als leder.

Een van hunne Ickkerfte fpyfenisook
s,„Qp,

de Sagoe-worm , zynde wit van gedaan- woimen
te.
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te, en een lid van een duim lang en dik.

Zy vinden die in oude verrotte Sagoe-

boomen. Deze braden zy aan fpcet-

jcns, en zy 2yn,zo voor hen , als vee-

Ie Hollanders, een groote Ickkerny.

Sagoe Ook hebben zy een fchotcl , die uyt

mt-t Sagoe met roode gekookte boontjes ge-
roode

j-,^e[;,gt; ^ en nog een andere van Sagoe-

jes.als Bornco , die uyt korlkens als de Gierll

ook Sa- beftaat, daar zy ook een zeckcre zoort
gocBor-y.^ij nrj>en onaangenaame Bry af maa-
neo. , ° ° '

ken.

Cakp- De Cokos of Clappus-noot , of wel 't

pus-pit. harde pit van dien,eetcn zy ook tot hun

Sagoe; behalven dat zy 'er (gclyk wy
bevorens zeiden) ook have Calappus-melk

af hebben. Zy raipen de Noot op een

rafp , als een korte fcharpe heekel ge-

maakt, mengen die met wat water, kne-

den dit wel door een, en maakcn 'er dus

een goede vette melk af, die zy ook tot

velerlèy zoortcn van gebakken, bry, en

andre Ipyfen
,
gebruiken.

Canaii, Op alle maaltyden hebben zy ookCa-
cuBagca. nari, oude of jonge, zynde een zoort

van Amandelen, üie, met zout gegeten

de onze zeer ver overtreffen. Ook ma-

ken zy van die vrugt, en van Sagoe, te

zamcn geitarapt, en in een blad, als de

worll by ons geltopt, een foort vanban-

ket , by hen liagea genaamt. Zy leggen

dit op een raat , waar onder zy zo lang

rooken, tot het hard is , om 't lang te

tonnen bewaren.

Wawo. Ontrent de volle maan in April ziet

men (voornamentlyk by den Rooden-

berg, en een quaitier uurs beoollen het

Kalleel) zeker flag van lange dunne ros-

agtige wormen , als kleene duizend-

beenen , die zig als een groote foom

langs ftrandjbylonder daar het watklip-

pig is, vertoonen,dic men daar dan met

hani-!en vol grypen kan. Zy noemen
die Wawo. De zelve gummen by a-

Vond , als vuur , tegen welke tyd ider

uytgaat , om zynen voorraad daar af op

te doen , alzo zich die wormen maar

drie vier dagen in 't jaar vertoonen, e-

ven gelyk men by ons de haft , of 'c oe-

vcraas ook maar een korten tyd ziet.

Deze wormen weten zy mede zeer wel

in te leggen , en daar van een zoort van

zeer goede bakaflam te maken , die zig,

groen vertoont, en, zo zy zeggen, zeer

wel fmaakt dog zoo men maar eenen

dag wagt met die te zouten , ontlaten

die wormen zodanig , dat 'er niets, dan

flym, van overblyft.

öcbi, Oebi, Combili, Caladi, Bat.itas, en
Combili, meer andere gekookte wortelen, ook wel

Batatas'
Sockom - ganemoe Nangka-en Tsjam-

cm,
' pedaha-korlen gekookt , en die byna

als Caftanien fmakcn , ziet men daar

mede in 't verichiet , waar by dan nog
yelerley zoorten van Sajors (of Spena-

gie op hun manier) en verlchcide zoor- Ver-
ten van groente, als Sajor Kalapa, offchcidc-

Sajor Kangkong , (zynde uitfpruitzels f^;^'!""!

van zeker jong boomken , wel na een ";.„ vm"
kleene Calappus-boom gclykende) Sajor Groente,

Bajang (die fchoone Spcnagie geeft , dat <^" ^P<^-

eetbare boom-bladen zyn) Sajor Gane-"*'^''^"

moe, of Sajor Bamboe (jonge uitfpruit-

fels van die boomen) of Sajor kelor (die

by na als onze x'Vfpergie is) Palmict (die

zeer na by bloem- kool komt) Sajor

Pakoe (dat goede Salade geett) Sajor

Sawi, en meer andere kruiden, gevoegt,
en die op hun wyfe met Comyn , Cori-

anderzaad. Peper , Sout , kleene ge-

droogde Garnaat (die daar by Picols,

ider van izfpond, te koop is) Calappus-

melk, Curcoma of Bobori, en meer an-
dre dingen, geilooft,of in olie gefruit,

en aldus opgcdii'clu word.

Zuiker-rict ecren zy meede, in klee- Zuiker"

ne Itukjens gefneeden , uyt de hand, riet.

Ook koken zy Mi- ^l'"- o*
daar aan zuigende.

'l'uikie
lie, of Turkfe Tarw (by de Amboinee- Tarw.
1'en Djagon genaamt) met wat zout, en
eeten die ook zeer fmakelyk op.

Dit is zo de qcmccne trant van hun-
ne groote Maaltyden ; dog zo zy den
Landvoogt , of de Hollanders daar by
verzoeken (gelyk by 't trouwen , of 't

aanllcUcn van zommige grooten veel ge-

beurt) dan weeten zy ook wel zorge te

dragen, dat de tafel, voor al boven aan^

met goede Hollandfche fpys, en drunk,

voorzien is. En deze maaltyden (ge-

lyk mededegeJuurigc proceflen) beder-

ven de meelle Amboineeien in den
grond.

Deze hunne fpys werd niet ,
gchk^cOp-;

wel by andre Ooiterfche volkeren, door 'l''''^J^

Vrouwen (hoewel die alles bereiden) spyitn.

maar door mannen , opgcdifchtv

Wat nu hunnen drank belangt j de ge- Hun
meene , en ook de bede

,
gcfondile , en

P"'^"
oudlle drank der wereld is fontein- of ri-

^''"'

vier-Water, dat hier zo uitnemend fchoon

valt, dat het eer gefmoltenCrvllal, dan
water, gclykt, en zulks niet alleen na de
gedagten der AmbcJyneefcn,maar de mee-'

Ite, ja de aanzienelykileHoUandfe vrou-
wen, en vecle Europilche Mans, drin-

ken , door den dag , niet liever , dan
gekookt water , hoewel andre liever

kleen bier kiefen , van welk zoort ik

altyd gcweell ben , om dat my 't water

te koud , en te ilap in de ma.ag was.

Anders is 't water van Amboina , en van

't eiland Dinding , voor 'c belle van In-

dien beroemd.
Buiten 't water drinken zy ook geer- Water,

ne 't zap van een jonge Calappus- of^^ï'^^^""

Cokos-noot. In plaats van wyn gebrui- Touak,
ken zy Saguweer, ook wel Towak, of Aiak,

Suri , zynde 't eerltc de vogt van de ""^•

Saguweer,- en het tweede de vogt van
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de Calappus-boom. Op dat hen die

nu te beter bekomen , en wat meer

kragt hebben mogt , miikcn zy die met

zeker hout bitter , en dan verfchilt zy

niet veel van onzen alfem-wynj daar zy

dan al een roes van konnen drinken.

Dit is een drank , die ook veel Hollan-

ders zeer wel fmaakt, en die, matig ge-

dronken, gezond, maar fchudelyk voor

veel zoldaaten is , om dat zy zich daar

in zeer veel te buiten gaan.

Ik heb noit eenigen inlander gezien , die

daar van 't allcrminlle ongemak had > en

hoewel men zich daar aan alzo dronken

drinken kan, als aan wyn, fier men ech-

ter zeer weinig Amboineefen daar van

oit quaad gebruik maaken.
Arak, zynde een zoort van Anys,en

Knyp (die nog ilegtcr als 't eerfte is)

gebruiken zy over tafel , in plaats van

Wyn, en wel by andre gelegentheden

als Morgendrank ; dog zy drinken zeer

geerne Spaanfche , en zoete Franfche,

dog houden van geen Rynfche Wyn >

maar al de HoUandfche dranken en ge-

lyken hen niet, om de hooge prys , al-

zo een kan Wyn of Bier zes of agt

Schellingen, en een fles Brandewyn van

drie pinten twee a drie Ryxdaalders gel-

den moet.

Nog is 'er een drank by den Inlander,

Brom genaamt, die van Ryft gemaakt,
dog by hen niet veel gedronken
wordj hoedanig het ook metSacki,een
Japanfche drank, en Sampfoe (eenChi-
neelche) is , die beide wel zeer goed en

verwarmende zyn ; dog de eerite is vry
dier , alzoo een fles wel op i o of i i

fchellingen komt te ftaan ; maar de Samp-
foe is veel minder van piys, dog al wat
koppig , en een Amboinees drinkt nog
veel liever Saguweer.
De Vrouwen der Amboineefen drin-

ken meeft water , maar konnen zy by
gelegentheid (dat hen weinig , dog by
myn komit wel gebeurde) wat Spaan-
fche Wyn krygen , daar konnen zy
wel zo veel af drinken, dat het hen be-

vangd. Anders heb ik noit van een dron-
kene Amboineefche vrouw hooren fpre-

ken.

Van Kawch (dat is , Coffi) of Thee
te drinken , weetcn zy zeer weinig

;

hoewel zy 't laatfle nog wel eens (voor

al als 'er Hollanders by hen komen)
doen.

Men heeft in Amboina niet alleen

fchoon water , maar ook uytnemend
born-water, niet verre van den Olifant,

ontrent een Thuin , die my toegeko-
men heeft , daar het wel twee drie voe-
ten hoog uy t de grond borrelt ; dat men
het ziet. Men heeft dat in de tyd van
de Heer Schaghen cerll ontdekt , en zeer

dikwils hecrlyk daar van geborneert.

II. Deel.
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Na dat wy nu alles , dat zy op tafe^

opdiflchen , hebben gefproken , 't geen

voornamcndyk gelbhied is, om dat het

weinig van andere, en ook niet v/clbe-

fchrevcn is, zo moeten wy nog van hun
vuur, en zout, een weinig melden.

Het vuur, waar op zy hun fpys koo- Wyfc
ken, maken zy zo met , als wy , maar\an

zyn veel behendiger , en vernuftiger, """

om zig daar van , al waren zy ook in 't

bofch , zonder tintel-doos (die zy noit

gebruiken) mctter haaft te vooriien,

wryvende of draejende maar zclvcrklcen

hard , zoo llerk tegen een ander zagter

j

uytgehold , houtje , dat zekere brand-

bare ftoflFe, of een zoort van plukfcl,

daar ontrent gehouden , aanllonds in

brand vliegt.

Om'cSout te maken, hebben de A-m- £„ gout
boineefen een byfondere manier , en dit te ma-

was van ouds een voorrecht van die van '"^'i-

Hoekorila , op Leytimor , om dat die

zulks 't befte willen te doen, 't geen zy
niet als 't onfe , te weeten kleen , en ge-

korrelt, maar in groote klompen, heb-

ben. Ja, zooimand anders zig aanma-
tigde Sout te maken , daar over was
ftraks Oorlog.
Zy nemen zeker oud vermolmd

hout , dat by hen aan flrand komt aan-

dryven , dat zy befweeren , droogen

,

verbranden , en welker affche , zy al

geduurig met fout-water zoo lang be-

gieten, tot dat 'er op de grond eengro-
te klomp Sout van voortkomt. Ook
maken zy Sout van zee-water , en de afch

van zekere bladen , die zy wel twee a

drie dagen aan een in een pot koken , en
vinden dan 't zelve , wel gekookt zynde

,

zeer goed op de grond leggen.

Zulken of wel een diergelyk Sout,
plagt men in oude tyden ook (zoo Li-

vinus Lemnius , dt Occultis natura mira-

culis L. 5. C. 3. zegt) in ganfch Ne-
derland te gebruiken. Zy dolven zoo-

den uyt de aarde , welke dagelyks door
de zee befpoelt , en dan van hen tot as-

fche verbrand wierden. Deze afch be-

fprengden zy ook allenskens met water,

en kregen'er een fchoon helder-blinkend

Sout van > Zei- of Zil-fout genaamt.

Zelf wil men, dat de Stad Salt-Bommel
na dit Sout-maken zo genaamt zou zyn.

Dog dit was een geheel ander als 'c

Franfch , of Spaanfch Sout , dat Zee-
water was , door de hitte der Zonne
droog en hard gemaakt > dat , fwart van
aard zynde, daar na hier te land in Kec-
ten gezuivert en wit gemaakt word, 't

welk hoe langer hoc meer doorbreken-
de, is die oude , koilelyker , en ongc-
makkelylcer wyzc van Sout te kookcii

nagelaten.

Ook pligten de oude Hollanders

wel om de drie vier jaaren de ftcencn

X uyt
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uyt

Van de
Speel-

tuigen

der Am-
boinee»

fcn.

den hacrt te breeken , en de (luk-

ken, die vol Sout ftaken , in een grootc

pan, of pot, op 't vuur te letten , en

daar lultig zee- water op te gieten, 't

welk eenige uuren zo geduurt hebbende

,

Zy zeer wit zout op den grond vonden,

dat men kleenSout,of klink-foutnoem-

de, om dat die ftukken zeer hard zyn-

de , klonken j ook wierd dit om zyn
witheid voor tafcl-fout gebruikt.

Zy kookten ook nog een Sout uit ze-

ker kruid , Kali , of Krabbe-quel, ge-

naamt, om dat het door zyn ruigte de

Krabben belet voort te kruipen.

Die van Azem (een Ryk ontrent Dek-
ka in Bengale) maken het Sout of van

Mofch , dat zy droogen , en branden

,

of wel van drooge Pifang-bladen , die

zy mccde tot afch verbranden > dog om
dat die afch te fcherpen fout geven zou,

verzagten zy die door ze in 't water te

doen , en ze 10 of 1 1 uuren te roeren

,

kleinfen die dan driemaal , koken ze dan

weder , 't geen dan , na mate dat het

lang kookt, dik op den grond werd, en

redelyk goed Sout uitlevert.

'TacittiszQgt ^unal. L. 13. p. if6. dat

de Katten , en Hermonduren (tuflchen

Heflen , en Opperfaxen woonende) o-

ver de befltting van een Rivier oorloog-

den , van waar zy hun Sout kregen,

fprcngende water op een grooten hoop
ontiloken hout.

Na de bcfchryving van hunne maalty-

den komt ons 't gevoegelykft voor van

hun Speeltuigen , DanJTeryen, en Ge-
fangen , alzoo die dan onder hen meell

gebruik hebben, te fpreeken.

Wat de Speeltuigen belangt, die zyn

by na de zelve, gelyk by andrc Indifche

volkeren.

Het eerfte Speel-tuig , dat men op
alle vreugde-tyden gebruikt , is de Gong,
eigentlyk een Javaanfch fpeeltuig , zyn-

de een groot rond koper Bekken , dat

hol, en van onderen na binnen wat toe-

gebogen, en waar op boven een dikke
ronde knobbel , een groote vuift groot,

in 't midden is , waar op zy met een be-

kleedcn hamer , of met iet , dat wat
fagt ,en cgtcr hard genoeg is , om dat

werk te doen, gewoon zyn te kloppen.

Zy zyn in Ambon zeer geagt , hoewel
nu zo veel niet, als van ouds,om dat 'er

te veel van Java quamen. In Ternate
zyn zy in die achting niet.

Goiigcn. Die Gongen heeft men groote en
kleenc. De groote zyn wel twe voe-

ten, of anderhalve voet , in de middel-

lyn , dog men heeft 'er ook van een

voet , van
5
quart , en een halve voet.

Men ziet ze by de andre fpeeltuigen

,

mede verbeeld.

Dit zyn mede van de grootfte en eer-'

lle fchatccn der inlanders. Een groote

koft wel 10 of 11, een kleene 5, f ,4,
en ook wel minder Ryxdaalders.

De groote gebruikt men , om 'er een

,

of, als 't volmaakt zyn zal, twee, digt

by malkander aan een doorgaande dwars-

hout, dat ergens op ruft, } a 4 voeten

hoog op te hangen , waar op dan een -

kaerel, des kundig , zeer net een zeke-

re zoort van maat flaatj 'tgeencenfwaar
en doordringend geluid geeft.

By , en buiten die groote Gongen, Tatabo-

zit nog een ander man op de grond , die ang-fpcl-

f a 6 kleene Gongctjes voor zig heeft,

die hol op een klcen bankjen , dat plat

vierkant is, leggen, en waar op hy met
twee bewoelde ftokskens, dan op 't ee-

ne , dan op 't ander Gongetje flaat , ook
wel na de mate , maar die veel rasfer,

dan de andere, fpelende j dog egterzo-

daanig, dat ider flag op de groote Gon-
gen in een halve maat net , en 't fpeelen

op de kleene gongetjes als in een maat
van \6 deelen (zoo de Muficanten fprc-

ken) beftaat. Dit rinkel-werk van kleCf

ne Gongetjes byeen , noemen zy het

Tataboang-fpel.

Hier by werd dan nog door een an- d^ 1\ï^
der op een Trommel, of Tifa, (dat my
van 't Hebreeufch -t^Sri- of ^Pi- Toph
een Trommel , afkom llig fchynt) even
zo, en na die maat , die de fpeeler op
de grootc Gongen gewoon is te houden,
geflagen, hoewel die beide, ja die alle,

ook gewoon zyn hun maat dan te ver-

haaftcn , het zy wanneer zy hem , die

danflen of fpringen zal, eer hy noguyt-
komt , uytlokken , oï wel wanneer zy
hem, reeds al gekomen zynde , tot een
veel rafler Dans aanmoedigen willen,

even eens , gelyk men in de Mufycq
ook wel gewoon is prelio , en preftifll-

mo, te Ipcelen, of de maat te verhaa-

ften.

Na dit fpeelen zyn zy gewoon te Hub
Tsjakalile , en ook daar na te danflen } Tsjala-

hoewel zy ook na de maat van een klee- 'i^c.

ne Gong , en Tifa , gewoon zyn op
hunne Vaartuigen zoo net te fcheppen,
en te roeyen , dat men 'er over verbaaft

zou ftaan.

Tsjakalile beteekent in hun taal,

danflcn als een wilde, verwoede, of als

een Alfoerees al danfende te koomen
aanfpringen.

Dit doen zy gemeenclyk by groote

ma.altyden, wanneer 'er, pas na de zel-

ve gctsjakalield werd.

Op de klanken van de Tifa en Gon-
gen , die over en weder , dan op de ee-

ne Gong, dan op de andere, gcllaagen

werden) komt eerft een kaerel , als een

Alfoerees gekleed , met takken en bla-

deren van bomen bedekt, zeer wild met
zyn groot fchild en fwaard (hoedanig

wy die bcvoorens al afgebcelt hebben)

als
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van Paiadys-vogcls , op een groot

als ook met een Heimet en een pluima-

gie

plein

alleen

de al;

dan eens na de aarde , dan eens rondom,

als of hy de ganfche wereld dwingen

zou , en doende zomtyds fprongen van

een cl twee drie hoog , en dan eens zyn

Torana , of fpics , zeer hoog in de lugt

aanlpringen , daar eenige tyd

maar fchermutfeerende , fien-

v'crwoed dan eens na de lucht,

werpende, en die, zoo als hy die net

vangt (dat noit miil) drillende. Zom-
tyds gebeurt het wel, dat 'er een twede
by komt, die met en tegen hem eenige

tyd , als ware hy zyn party , fchermut-

feld , 't geen wat geduurt hebbende ,

zoo komen zy onder 't verwakkeren

van de maat , met een verfchrikkely-

ke loop ider met zyn bloot fwccrd na

den eerflen perloon van dat gezelichap,

leggen ichild en fwaard aan zyn voeten

neder, buigende zig, terwyl zy al hur-

kende voor hem zitten , zeer eerbiedig

met hun hoofd neder , en houdende de

handen tegen hun voorhoofd aan , waar
na zy hunne wapenen weder opvatten,

en vertrekken j terwyl zich andere weer
gereed maken , om op de baan te ko-

men, 't geen men, als zy haait verfchy-

nen zullen, aan 't flaan van de Gongen,
ten eerllen hooren kan j die dan eerft

maar met vyf a zes flagen tergender wy-
ze uitgelokt werden.

EnDans- Behalven dat men nu die bovenge-
^- melde fpeeltuigen tot het Tsjakalile ge-

bruikt , zoo zyn die ook van geen min-

der gebruik onder 't DanfTen , alzo zy
aan de danfiers , en danflcreflen , de maat

gcycn , die hun geheel lichaam daar na

draejen , en den fprong daar na geheel

wecten te richten.

Mannen en Vrouwen danflen niet te

famen ; maar ider fexe , of gedacht , by-
fonder j en de danflen der zelve zyn ver-

fcheiden.

Zy hebben eenen Dans , die zy Lego
Lego noemen
dendans , waar

dat is een grooten ron-

onder zy ook wel ge-

woon zyn malkanderen toe te zingen,

dat zy Afloy noemen. Dog de Oelifi-

wa's hebben ter ecrcn van hun ouden
Afgod, Boetoh Ocliliwa (dat de rechte

Priapus der ouden op zyn vuilfte is) een

eroote Lego van negen dagen , en de

Óclilima's, een van vyf dagen aan een.

Deze Boetoh Oelifnva voerden die van

Soya op hare Coracora , dog in 't ver-

borgen : want anders zou 'er de Fifcaal

aan rieken.

Die van Hocwamohel begondcn van
ouds haar Lego Lego lingsom , en de
hedensdaagfe Amboinefen rechtsom.

Maar veel fraejer is het Danfl'en , of
van twee mans tegen een, dat ook wel
met twee bloote krilfen , zeer aardig ge-

daan v/ord, of van twee, ook wel van
vier vrouwen , te famen.

Hun Danflen is niet, gelyk dat der

Europeers ; maar beitaat meell in een

zeer ivvakkc draejing en buiging van 'c

lichaam , die dan by allen eenparig , even
eens , en zoo fraai na de maat geichied

,

dat men reden heeft, om 'er zig over
te verwonderen. Als nu de Speeltuigen

de maat verhaalten , weten de danflei s

,

of danflercflen zich daar met zeer luchte

fprongen onder het danfl^cn leer net na
te fchikken.

Zomtyds hebben die danfl"ers, of dans-

fcreflcn , ook wel een Zyden neusdoek ,

of een Zyde kleedje in de handen, waar
mede zy wonderlyke draejingen maken.
Andere hebben een fray kleedje van Zy-
de of Chits om het lyf , hangende hen
een flip over de linker fchouder heenen,

en dat wel zoo lang , dat zy byna
fleept.

De mans hebben behalven dit wel
Tulbanden op 't hoofd , of twee
neusdoeken in de hand , anders is het
al meefl: eveneens. Zy zyn op hun
allerbefl: dan gekleed', met een appel-

bloefem, of blaeu, of rood badjoe, of
opperkleed van grof Catoen , of Netel-
doek, ider na zyn ftaat, met een Sluy-

er om 't lyf, met bloemen in 't hair,

met een fl:reng 'er afhangende. Zynde
de Danflers en Danfereflen,altyd jonge,
en ongehuwde lieden.

Als zy beginnen , fombayen , of groe-
ten zy 't Gezelfchap , met de handen
boven 't hoofd te houden , 't geen zy
ook doen als zy 'er uyt fcheiden , zon-
der dat mannen of vrouwen dan van
eenige andere groeten weten.
Zo ras die groet gedaan is , fcheiden

zy van malkanderen , ider na een bylbn-
der einde van de baan , of van 't plein,

danflcnde dan met veel luchter fpron-
gen , en met meer verandering van
plaats j dog , zoo 't vrouwen zyn , die

fchynen dan over de grond te fchee-

ren , of als te fweeven , dat zy zeer

aardig
, gefwind , en lucht weten te

doen , zonder dat men by na merkt,
hoe zy hare voeten verzetten , dan na-

deren zy weer allenskens tot malkande-
ren, en liaan eindelyk bot fl:il , zonder
zig met de voeten van die plaats te be-
wegen; maar ondertuflchen beilaat dan
al hun danlfen voor een korten tyd , al-

leen in 't konfl:ig , aardig en net dra-

jen van haar lichaam , armen , knyen,
en hoofd , na de maat , daar mede ge-
lyk knikkende , dan eens met de cenc,
dan weer met de andre knye , 't geen
men bekennen moet , vry fracy te zyn,
en dat ook de eene veel beter doet , als

de andre. Dan ryfcn zy eens weer op
,

als of zy uyt een diepen llaap quamen

,

X z fchei-
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fcheidcn weder vaneen, zicndikwilsna

de lucht, als in diepe verwondering over

zich zelven zynde , dog al haar treeden

,

en paflen komen ahyd , na de maat ,gelyk

op,- en ook gelyk neer te gaan , zo dat

men haar geen ecne pas zal zien miflen,

of de eene anders, dan de andere doen.

Dit duurt zo ccnigen lyd , tot dat 'er

ycmand is (want dat is de gewoonte

by hen) die met een fracy Zyde, of an-

der kleedje, of een moy Oeti Oeti, of

vrouwen-kleedje dat zy onder dragen,

na buiten komt loopcn , flaande dat de

vermoeide deern, of jongeling, zo om 't

lyf, als of zy hem, of haar als bidden zig

met meer te vermoejcn , en dat hen

met eenen ook gefchonken werd. En
dit zyn almede zaaken, die den Amboi-
nces uytmergelen.

A's ook Onder dit danfTcn zyn zy gewoon,
hun Zin- ^oo vrouwen , als mans , ook helder
^™' op te Zingen. Hunne Liederen ver-

vatten de oudfte zaaken van hun Land

,

en Gcllacht , en zyn , by gebrek van

fchryvers
,
gelyk als hunne Jaarboeken.

Zy gaan zeer veel over den lof van him-

ne dappere helden j en de daden van

hunne Voor-ouders, die daar in bewaart

en als vereeuwigt werden. Zy behelfen

ook andere oude zaaken , hun Land,
Dorpen , Stranden , Koningen , enz.

betreffende , en eindigen altyd in hun
periodes met e-eeee-eeeee; en dit duurt

zoo niet alleen by dag, maar twee drie

dagen, en nagten, (dat my wel fchrik-

kelyk verveeld heeft) over eenen boeg.

Zy houden die eerfte e , een hcele maat

inde Mulicq uyt , en de vier volgende

e' ider een ngtlte van een maat, daalen-

de van de eerlte ^, daar zy een hoogeZ-^

Tan maken, dus allenskens tot de ^^^ af,

terwyl zy tuflchen beiden eenige woor-
den tot lof van deze of gcneuytgalmen,

en dan zo met hun e-ceeee, eindigen,

komende noit van de laagte na de hoog-
te te loopen > dog als zy geheel zuilen

uitfchciden, eindigen zy met é-oooo-ó.

Dus ziet men , dat deze hun Gezan-
gen een groote overecnkomll hebben

,

of met de Gelangen en Liederen der ou-

den, die den lot der Goden zongen, of

met die der oude Hebreen, die zeer veel

een quart voet in de middcllyn , en niet

boven een halve voet hoog is. Hier op
kloppen en fpeelen de Vrouwlieden, of"

jonge dochters , met haar vingeren me-
de zo net op de maat (maar üan zyn 'er

geen groote, maar wel kleene Gonget-

)es, die men Tataboangs noemt, by)

dat het te gelyk , op een aangenaame
en niet al te fterken wyfe van geluid,

haar Singcn regelt. En dit is de Trom-
mel, waar van ik Pf. ifo: 4. en dit zyn
de Trommelende Maagden , waar van ik

Pf. 68. lees, en ik vinde in hare manie-

re van Danflen zeer klaar de Reyen der

Ouden verbeeldt. Bchalven dat ik de
Macaflaaren , en andren, diergelyke Ge-
fangen ook wel in den Ooilog , terwyl

zy voortrokken , heb hooren opheffen,

Singende den lof van hunne Voorvade-

ren , en van hunne oude Helden , om mal-

kanderen tot dapperheid aan te moedi-
gen , waar onder zy zomtyds ook Blaas-

tuigen gebmiken , en dan wierd het

recht, gelyk Firgiliush. 6. jEncid. %erf.

löf. van den wakkeren Trompetter,
Mifems, zegt:

jEre Cïére liros ^ Martemc[iie acccndere

Cantu.

Dat is:

DcörBlaastuigfw Trompet,
hen in te blafen.

den moed

Opde
Maslty-

dcn , en
by ,(11-

drc ge-

vallen.

Hun
Rabana.

over de daden hunner Helden gingen.

Deze Gezangen hebben by hen niet

alleen op die groote Maaltyden , en in

byfonderc gevallen, 't zy in, 't zy bui-

ten de huilen , plaats > maar even zoo

zvn zy ook gewoon net op de maat te

Om den Leefer een denkbeeld van-Teeijj.

de verfcheide zoorren van Trommels, en ning van

alle deze verdere Speeltuigen, te geven ,
^''^'^''^''ei-

zoo vertoonen wy die hier op JN°-tenvan
XXXVIIL in 'twee Plaaten , met deTiom-
Letters A. B. C. D. onderfcheiden. mek

Ontrent hun Gezangen moet ik nog
zeggen , dat zy meelt van dien aard zyn,
dat 'er gemeenelyk een een vers eerft

opheft , en dan een ander hem volgt,

en dan weer de eerite , en zo vervolgens >

hoewel ik de vrouwen ook wel faamen
heb hooren Singen.

Zy onderfcheiden ook hunne wyfen ^
van Singen aldus : Kabdta ^ beteekent naamen
langfaam ie Singen^ hoedanig zy dat, of van hun-

fcheppende , of ergens aan trekkende 5?^'',^"

(by voorbeeld als zy eenige balken ceian-*
voorthaalen) gewoon zyn te doen. gen.

Hafocha-a^ beteekent onder 't fchcppen

ras Singen ; yljjoy is eygentlyk imand
verceren met eenig gelang, daar de eene

den anderen tocllngt. En "Toeto Hatoe
.,

is 't Gelang van twee of drie, die mal-

kanderen toelingen , zoo dat de eene

fchcppen en te zingen, op haare vaar- 1 voor en de andere na Zingt, dat van

tuigen, gelyk wy hier na breedcr iu\-\\\\m JJfuy niet veel Ichynt te verfchil-

Icn aanmerken. jlen.

Dit zingen van hen sefchied zom- ' Bultende voornoemde twee Tifa's,

Groote
tyds ook wel op het geluid van de Ua- iby ons befchreeven , waar van de ecrlle

bana, dat een platte ronde Trommel,
j

zeer k leen , en niet boven een klccncyj^'

ontrent van een en een halve, of een eni voce in de middel- lyn, en pas een voet

hoog
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hoog is , hebben zy nog een andre

grooter foort , die wel ruim zo hoog
als een half voet , dog wac fmaldcr in

de rondte is, die hen voor klokken by
de Kerken dienen , om 't volk te ver-

gaderen , en na de kerken te doen ko-

men. Al deze Tifa's zyn van onderen

open, en boven is 'er maar een vel over

meltjes.

Hun
Gindïr,

gefpannen.

Nog is 'er een andre foort vanTrom

-

En klec- rnelkens , die lang , fmal en aan weder-

ncja- fyden met een kleen vel overtrokken
vaanfche

j^yj^ ^ (] jg jj^d; Je vingers aan wederzyden
^°"^'

ook befpeelt werden, en men den fpeel-

man om zyn hals hangt > dog dit fpeel-

tuig is zo zeer niet den Amboinees , als

wel den Javaan , eigen , en vertoond

een kleen toclailje.

Zy gebruiken nu en dan ook wel een

fpeeltuig , Gindïr genaamt , dat 8 d lo

Metalc ftaafliens zyn , die of los ergens

tuflêhen beiden, aan toukens als hangen-

de , leggen ; of die zy ook wel boven op
cenige holle bamboefen plaatfen , daar

zy dan met een hamerken op fpeelen.

Een fpeeltuig , dat in Holland met de

naam van Metaale ftaaflcens bekend is.

Ik heb daar ook, voornamelyk onder

de Balifche Natie , de rechte Cymbala
der ouden, of de Cymbaalen, gezien,

zynde twee kopere klccne holle Bck-
kcntjcs , die zy , onder 't flaan op de
Tifa en op de Tataboang, met beide de
handen tegen een kloppen.

Men kan hare gedaante , in de Plaat

cSaa-N°. XXXIX. by de letter A. zien.

l«n.

Teeke-

Ondcr de Speelcn van vcrntlaak , die Andre
ik daar;ook wel gezien heb, is 'er een, Speciën

dat zyScpa noemen, dat is een hoUebol, '^«"y^*

als een Sphsera mundi van Bamboes , ot
^"^ ^ '

van Teenkens
, gemaakt , die zy met 't

hol van de voet , dog agter uyt , in de
lugt weten te flaan , en die een ander
ook even eens te rug flaat j 't geen by
na als een foort van 't kaatfen der boe-
ren is. Ook is 'er een Spel van tyd ver-
dryf , dat zy Tabela noemen , zyndé
een kleen plat bankje met eenige ver-
deelingen van ftreepenj dog hoe zydaar
op fpeelen, weet ik niet. Het Tsjong-
ka-of Boontjes-fpel (in Holland mede
al bekend) is by hen zeer gemeen , en
daar zyn 'er die het zo grif kennen, dat
zy het altyd zullen winnen.

Veel dingen zyn fierlyk by hen , die Ver-

by ons misltaan zouden. Celyk lange '^''^^"^^'

nagels , met Lacca ('t geen anders Al- ^^\^n.
canna by de Arabiei's genaamd' werd) onder

rood gemaakt, voor een zonderling fie-henin

raad by hen verftrekken , alzo zyn bv
S'^bruik

hen ook wnte en zuivre tanden zeer geacht,

gemeen, veragtende vccle Kuropecrs,danby
die geele of blaeu- begroeide tanden °"^-

hebben , een zaak , waar in zy ons
buiten alle tegenfpraak overtreffen.

Daar zyn 'er onder deze inlanders

ook , die pck-fwarte glimmende tanden
(in navolging der Macaflaaren) voor een
groot fieraad houden

, gelyk zy die

door konil ook weten fvvart'tc maken j

, dog tanden , met goud overtrokken
I (gelyk men by de groote Vrouwen der

X 3 Macas-

er
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M.acaflaaren wel heeft) heb ik onder de

Amboineefen noit gezien.

Hun Wat nu de Huifen , en Wooningen
Huyfen. der Amboineefen belangt , die zyn door

de bank zeer flecht.

Zomraigc Groote , en vermoogende
onder hen , hebben Planke Huifèn , die

goed zyn } dog de meefte Huifen zyn van

Gabba Gabba (zynde zekere takken van

den Sagoc-boom , die een zeer gladde

en blinkende fchors hebben) gemaakt ;

dat , wanneer zy nieuw , en wel ge-

maakt zyn , vry fraay ftaat , en goede

Huifen geeft } dog als zy oud werden

,

verliefen zy veel van hare fraeje gedaan-

te, en werden metter tyd ook zeer on-

dichc, alzo de pennen, en nagels, waar
mede zy vaft gemaakt zyn , door't verrot-

ten der Gabba Gabba, beginnen flap te

werden, en los te gaan. 0ok zyn al hun-

ne Huifen maar van ecne verdieping, en

in vcrfchcidc beneden-vertrekken ver-

deelt.

Hun Huls-raad is ook zeer weinig

van bellag, bcltaande in zd 5 oude hou-

te bankjcns , ofwel in eenige matjens,

op welke zy zitten , wetende "i^cev wei-

nige (dan die met ons verkeeren) van

lloeicn. Zy maken die bankjes zelf

niceft , ook hebben zy een ander zoort

van groote brecde banken van heclc

Bambocfen,dog die in 't midden van de

zitting gcfpleten , doorlugtig gelegt,

3 a 4 voeten van de grond, 6 of 8 voe-

ten lang
, 3 ii 4 voeten breed , en voor

heir van groote nuttigheid zyn , niet al-

Huys
raad.

leen,on3 daar by dag op te zitten, en te

eeten , maar on^ 'er nagts ook op te fla-

pen, alzo zy 'er niet, dan een matje, op
fpreiden, en 'er maar een hoofd-kuflen,

met Capoc , of maar met boomblaaden
gevuld , op leggen : want bedden , ma-
traflen, dekens, of flaap-lakens, kennen

zy niet ; maar zy gewennen om zig naakt

met een groot dek-kleed, als eeniluyer,

die zy maar om 't lyf flaan, te dekken

}

hoedanigen gewoonte , van zig 's nagts

maareen dek-kleed om 't lyf te flaan,

my ook toefchynt onder de Jooden
plaats gehad \e hebben, wanneer ik de

plaats iV/iï/T. 14: fi,fi- nalees, alwaar

wy by 't vangen van Je/oj iet dierge-

lyks aldus befchreven vinden : Ende een

zeker Jongeling "volgde hem , hebbende een

lywaat omgedaan over het naakte [lyf,]

en de Jongelingen grepen hem. Ende hy,

het lywaat , verlaatende , is naakt i-aft

haar gevloden.

Hun vcrdre Huisraad nu beftaat in

wat potten en pannen , die zy zelf zeer

flegt maken , verglafcnde die met wat

harpuis j en , die de moeite zelf niet

willen doen, koopen of ruilen de zelve

van die van het dorp Ouw , op Honi-

moa, die de befle potten maken.

Hun Tafcl-laken,cn Bord, zyn mec-
ftentyd Piliing- of Caladi-bladcn , die

groüC en glaJ zyn , en die zy ieder rcife

verfch nemen j hoewel zommigc zig

wel van grove Chineefche borden bedie-

nen. Onder de vermogende egter vind

men goede Porcelyne fchotels , borden

,

en
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en veel andere dingen die de tafel ver-

eifcht , ook wel Tafels , en Stoelen,

immers 70 net , als by de Hollanders zelf}

dog zuike zyn 'er weinig.

Een van de befte Rukken Huis-raad

is hun koper Pinang-bekken (want fil-

ver vint men 'er weinig , dan by eenige

Koningen , of Vorften) zynde rond van

gedaante, en wat diep, llaande op een

klcene voet , en in zyn middel-lyn een

hout-voet breed , en een halve voet diep,

zynde rondom aan zyn boven-rand door-

luchtig, en doorgehakt. In 't midden
derzelve legt een langwerpige platte

bus, ontrent een fpan lang , boven aan

een hand breed , en na beneden wat
fpiifer toeloopende, zoo dat het aldaar

maar twee duimen of vingeren breed

blyft. In deeze bus ft:eeken zy eenige

Siri-bladen, die zy tot het eeten derPi-

nang gebruiken. Aan weerzyden van

deze bus ftaat een kleen rond bakje , als

een Coffykopje , waar in zy hun Pi-

nang , oude en jonge byfonder , in 't

eene gekloofd , in 't andre toegemaakt,

gewoon zyn te leggen. Deze kopjens

hebben een voetje , van een duim hoog

,

en ook een doorlugtig randje.

Hier toe behoort ook een bakje of

potje , als een thee-kopje van groote,

waar in zy kalk doen , om die op een

Siri - blad , dat anders te veel zamen-
trekt , te ftryken , en die zodanig daar

mede te matigen , dat zy bequaam zy,

om te eeten.

Hier toe nemen zy meeft witte, dog
de welopgevoede , roode Siamfe Kalk j

dragende die ook wel in eenSilverkalk-

doosje (als een kleen hert van gedaante)

by zich.

Ook behoort hier toe een Tsjelakat-

ti , de gedaante van een brecde fchaar

en voor aan , daar 't vaft is , die van een

draak hebbende. Men drukt dit agter

aan met de hand open en toe , en zy

zyn gewoon hier mede de Pinang-

vrugt te klooven , of door te fnyden

,

en die gefpouwe Hukken in die twee
kopjens, ter zyden de voornoemde bus,

te leggen, of die eerft in een Siri-blad,

waar op wat kalk gefmeert is , te win-
den , net vaft te maken , en in zo een

kopje dan gelegt zynde, de gaande en ko-

mende vrienden aan te bieden} een zaak,

die noit vergeten , ofanders voor een gro-
te hoon en onhoflykheid,gehouden word,
'c welk daarom gemeenelyk , zoo als i-

mand inkomt , en zit , word gedaan

}

wanneer men de mannen de Pinang zoo
gemaakt aanbied} dog de vrouwen geeft

nien dit geheele bekken ten eerften o-

vcr , om die zelf na haar Imaak te ma-
ken. Van dit Pinang-eeten , dat hen
een aangenamen adem , friften mond , en
fuivcr tandvlcefch geett, maken zy zoo

I N A. i6y
veel werk, dat zy veel liever hun eeten,

dan den Tabak , of Bongkos , en Pi-

nang , verlaten zouden } dog hier van
breeder onder de ftofFe van de Pinang-
boom en vrugt.

De Beefemen zyn als jonge ryskens,

van de graaten of fteelen, bmnen inde
Calappus , of Saguweer-bladen zittende

,

gemaakt. Zy weten wel van veegen >

maar van fchrobben , of fchuuren maa-
ken zy geen gebruik.

Men ziet ook in de Huifen geen Kas-
fen , of Cabinetten , maar wel eenige

Toetombo 's boven een , van die zoort

,

die de Cerammers maken , of wel van
een flechter zoort , waar in zy de-

ze en gene goederen gewoon zyn te

bergen, die zy dagelyks nodig hebben:
want anders zyn zy gewoon goederen
van veel waerde hier of daar onder de
aarde te begraven. Deze doofen zyn
langwerpig vierkant, twee of drie voe-

ten lang , en een of een en een quart voet

breed , en een , twee , ook wel drie voe-
ten hoog. Zy werden van zekere fte-

vige Nipa- bladeren gemaakt , en wel
met witte gefleepen ftukken van zee-

horenlcens befet.

Men ziet by hen ook eenige potten

(ook wel Gorgolettcn , zynde kannen
met lange nauwe halfen, waar in 't wa-
ter zeer koel word ) om water in te ha-

len , of om tot 't bergen van Calappus-

olie, die zy tot het braden, en ook tot

de lampen , gebruiken , te dienen.

Een kopere lamp , met een of meer py-
pen, is een groot ftuk huisraads by hen,
alzo die alle avond ontftoken, behalven

dat ook wel een Damar , of brandende
flambou van hars in huis , ontrent den
ingang geplaatft werd.
Zy gebruiken ook de Bamboefen veel

tot water- en kook-potten , ook bergen
zy in de zelve , als 't groote en dikke
Bamboefen zyn , hun befte kleederen,

om die in den rook , na dat zy dicht

toegeftopt zyn , op te hangen , zoo om
dat ze niet zouden verderven, alzoo de
rook die tegen 't gewormte bewaart,
als voornamelyk, om dat zy een aange-

namen reuk van dien rook bekomen
zouden. Een reuk , ofte geur, die ons

zeer verveclcn zou , maar die hen zeer

lieffelyk voorkomt , en dien zy ook zeer

in hun drink-water beminnen, waarom
zy zulke Bamboefen vol drink-water
veeltyds in den rook hangen , of de kie-

ne water-potten , waar uyt zy gemce-
lyk drinken, eerft ter dcegenbcrooken.
Zy maken van Bamboefen ook fpeeten

om aan te braden.

Zy gebruiken geen MclTcn, maar doen
alles zeer handig met een Parang , of
hakmes. Zy hebben geen andere Le-
pels , dan zekere Siboers of pot-lepcls

van
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van Culappus-doppen gemaakt, om wa-
ter te fcheppen > of wel een kleene wit-

te van flccht Poicclyn.

Zy hebben ooJc een diepe yfere pan

,

om in te braden , ook wel een eigen-

gebreid werp-netje , om vifch mede tel der byfonder, 't zy ook door een

vangen, buiten 't welke men ook wel mengd , verfierd. Zy hebben
koperen

Klcedc-

ren.

een lioperen llorm-hoed ,

wer , Tamboeks fwaard
fchild , of diergelyk aan

hangen ziet. Het vordcre is niet weer-
dig , dat het byna opgenoemt werd.

Het elcndigftc is , dat zy geen fecreeten

in haare Huilen hebben > dat voor de

Hollanders , hen bcfoekende , zeer on-

gcmakkelyk valt.

Daar zyu 'er, dog weinige, by wel-

ke men Thee-gerecdlchap vind ; maar
die moeten of lang met Hollanders ver-

keert hebben , of Grooten zyn ; daar men
ook veel goeden huisraad op zyn Hol-
lands , en nu en dan al zeer fraey filver-

werk , van Pinang-bekken , Drink-kom-
men,&:c. fraey Porcelyn, groote Gon-
zen, ichoone kopere Lampen, Ebben-
loute ftoelen , nellen met fraejc Totom-
Do's boven een , verfcheide Ledekan-

ten, en die fraey behangen, ziet. Men
vind ook by fommigen fraeye Linggoa
Killen

,
gierlyk koperwerk ; dog hun

befte goederen zyn in 't gebergte be-

graven .

Ook verneemt men by fommige wel
een fraey rak met geweer.

Ontrent de Kleederen , en Dragt is

meede geen groote verfcheidenheid , of

koftelykheid , te fien. De Mannen heb-

ben Sondags een byfondere Broek , en

Opperrok, buiten die, welke zy in de

week dragen. Het is beide gemeenelyk
van blauwe Bafta, of van Salampouris,

of van donker blauw Cattoen gemaakt,
en zelden een van beiden gevoert.

Die der
Soratyds hebben zy een geheelerok.

Mannen, fomtyds maar een hemdrok, of een kort

badjoc daar af, over 't bloote lyf , hoe-

wel fommige , de Hollanders na-aapen-

de , nu ook een hembd 'er onder dra-

gen , dat op die bruine huid wonder
wel affteekt. Anders wetende mcelte,

20 mannen als vrouwen , niet van hem-
den te dragen. Daar en boven hebben

zy nog ccnGambaja, of een geruit lang

Catocne kleed, van
J
a 4 ellen, dat zy

's nagts om hun naakt lyf liaan, en dat

hen tot een dekkleed diend. Sommige
dragen een hoed , andere maar een wit-

te of roode Neusdoek om 't hoofd;

dog is 't een gedikte, dan is hy wonder
wel uytgedofcht.

De V louwen dingen in huis gemee-
nelyk een Oeti Oeii , zynde een Vrou-
we-rok, die toegcnacid , dog onder en
boven open , en zonder ploycn is. Zy
is een en een lialf el wyd , zoo dik als

Tyk, en door de Amboineefche Vrou-
wen zelf van uitgetrokkene Cattoenc

draden, uyt roode en witte klecden, ge-

weven, en hier en d;.ar in 't midden met
brecde roode en witte Banden, 't zy i-

gemcc-
oudenhou- 1 nelyk een Tapi, of onder-kleedje, over

, Ambons
j
haar naakt lyf , dat haar van de middel

den wand
j
tot ontrent de voeten komt , en dan de-

ze OetiÜctiof boven-rok daar over he-

nen , die zy om de middel zeer nauw en
net vallmaken , dog als zy uytgaan ne-

men zy boven dien nog een oeti oeti, die

zy dan om hoog halen , en op de linker

arm, als of 't een mantel was , dragen,

en onder dien arm zo inflaan , dat men
maar de rechter arm en borll ziet , bly-

vende de linker-arm en boril bedekt, daC

op hare wyzc zeer deftig ftaat.

Haar bovenkleed over de boefem , ea
fchoudcren, iseenBadjoe, dat is , een

half hcmdje of kort opper- kleed , met
zeer nauwe mouwen tot voor aan de
handen , ruim van lyf , en voor wat o-
pen , hangende tot over de navel, en
ook wel wat lager. De groote hebben
die van Neteldoek of wit Cattoen, dog
de gcmeene van licht-blauwe, purpere,

groene , of andere geverfde Balla , of
ook van grove Neteldoeken -, hoewel
me°ft van blauwe Bafta , of bruine Sa-

lampoeris. Dit is haar gemeene dracht

door den dag ; maar Sondags hebben
zy gemeenlyk een diergelyk pak , dac

wat beter, dog egter mede van de zel-

ve zoort en Itoffe , en zonder eenigc

verandering is. Zy kennen geen Mo-
de j houdende zig onveranderlyk valt

aan hare oude drachten
,
gelyk als aan

hare oude zeden , en gewoonten , en dat

volgens een algemeine ftaale wet , die

ik by alle Uofterlingcn befpeurt heb-

be.

Dit is wel de gemeene dragt der

Amboineelche Mannen en Vrouwen

j

dog de Grooten gaan wat koftelyker,

hoewel al meeft op de zelve wyfe , ge-

kleed.

De Mans hebben een Catocn hembd
over 't lyf , een Gingangfe of andre

Eïi der

Vn.ii-

wcn.

broek aan, en een

Rok daar over henen

langen Hollanfchen

een das om , en

een hoed op 't hoofd ; ook fommige wel

koufen en fchoencn (voor al des Son-

dags) aan> dog gaan meeft of bloots

voets, of met een paar muilen aan de

bloote voeten , en een Rotang met een

filvcre knop in de hand. In plaats van

een das draagen fommigen wel een frae-

jen geftikten neusdoek om den hals; en

Ibmmigen in plaats van muilen wel
Tsjcripoe 's , die als houte platte ono-

vertrokke klompen zyn , aan welker

voorfte deel een gedraid rond hoog knop-
je
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Teekc-
ning der

Tsjcri-

poe 's.

Onder-
fcheid

van de

dragt

der

Mooren

je is , diir zy tuHchen de twee grootfte

reenen vatten , en 'er zeer wel meede
vooitgLi.in. Een dracht, die by de man-
nen en vrouwen plaats , en gebruik

,

heeft. Wy vcrtoonen deze Tsjevipoe's

in de plaat N ".XXX lX,by de letter B.

Ik heb 'er onder de Koningen gezien,

die Sündags al vry pragtig uytgedolcht.
j

waren. JJen ouden Koningvan Kilung,-

Doniingos Kódho genaamd , heb ik me-
nigmaal met een rok van fwarr fluweel,

met groote goudcKnoopen, bek leed ge-

zien , dragende een fynen fwarten hoed,

van die ouder wetze Üag, die men brant-

emmcrs noemt , met een koltelyken

gouden Hocband , wel i, of 400 gul-

den wcerdig , en een Rotang , van een

fchoone goude Knop voorzien , in de

hand.

Andre heb ik dus in 'c goud Brocca-

de, in 't Silver, of goud Laken, of in

Zyde , of in fchoone fyne blauwe
Ginganfe kleederen gezien j waar nevens

zy in huis ook wel fraeje en zeer fyne

Chitfe Cabaejen hebben.

Dit is de dracht der Mannen onder de

Chriftenen niet alleen j maar ook gaan
de meefte Mohhammedaanen gelyk de

gemeene An)boineelen gekleed , zyn-

de het eenig onderfcheid , dat de Moo-
ren een Tulband of Dillar dragen, zyn-

de een roode , blauwe , of witte imalle

band , dien zy om 't hoofd winden.

Men ziet 'er ook , die de zelve zeer dik

en met 3 of4 llrengen om 't hoofd win-

den j dog zelden die ze groen-geverwd
hebben } ah.o men zegt , dat die kleur

alleen den genen, die van Mohhummed's
bloed zyn , toegelaten is te dragen. Ook
dragen de Mooren wel Badjoe "s van Zy-
de, Ginggang, of van andere ZydeStof-
-fen van verlchcide kouleuren, ook Chit-

fe Cabaejen , komende in hun verdere

dragt meeli: met de andre Auiboincefen

over een.

De dracht van dcChriften-Koningin-

nen. Gravinnen, Orangkaja 's , en andre

groote Vrouwen verl'chilt niets van die

der gcmeenc, dan alleen, dat de ftofvan

hare OetiOcti's, Badjoe 's, enz. wel wat
fraejer, en van fyner Netel-doek is. Ik
heb 'er gezien, die ondcr-klcedjens aan

hadden van 60, 70 en 80 Ryxdaalders,
die rtyf van Goud waren.

Zy dragen ook gcmeenclyk Zyde , of
andere Koufen , en Muylen aan de voe-

ten , dat als een tceken van Adel onder
haar, en aan de gemeene V rouwen , en
Mannen , ongcoorloft is.

Daar is nog een zoort van een Vrou-
wen-mantel , die de drie groote Konin-
ginnen aan 't Kalleel , en weinige ande-
re , tot een tecken van uytilekenhcid
boven andre vrouwen, b<iven een ge-

1

meen koitelyk kleedje dragen.
|

\6(^

Deze Rok , die wel na een m;'.ntel

van Staat gelvkt , alzo zy gemecnelyk
van fchoon gebloemd dik Zyde Hol- is,

hangt haar tot de kuiten toe, zynde be-

neden zeer ruim , dog, daar zy die ever
hun badjoe dragen, zeer nauw. De beide

mouwen van dezen Rok zyn de linker

op twee plaatfen , dog de regter maar
by den elleboog , doorfneden of open
gemaakt , de cene boven en beneden

,

en de regteralleen, ontrent den elleboog,

zo dat ider opengeineden deel maar met
een duim breed ü twee aan 't ander llof

by den elleboog valt is.

Even zo byna is 't ook met de linker-

mouw, zoo wel als met de rechter, ge-

legen , door welke eerlle zy haren arm
door de opening , wat boven den elleboog

gemaakt , Heken , latende het tweede
deel van die linker-mouw even zoo on-

der de elleboog afliangcn
, gelyk de

heele rechter-mouw pas agter de reg-

ter ichouder afhangt. Wy verbeel-

den den felven N°. XXXIX. by de let-

ter C.
Deze Rok of mantel van Staat getft Mantel

haar, ab zy ondcreenKita-fol ,offünnc-^^"St;>*'^

fcherm komen aandraejen , een groot
rten-Ko-

aanfien onder de mindre , en wel het ningin-

dragen van muilen, en van een groote ge- rien af.

toornde Toedong , of Vrouwen -hoed .p^^^*
kent

en 't zitten op Stoelen in de Kerk (ter-

wyl de gemeene vrouwen maar als de
fnyders op een mat zitten) haar ook by
alle andere doet uytfteeken. Haar l^oe-

dong is een Hoed, die rond , en van (ly-

ve bladen gemaakt , en of geheel fwarr,

of ook met roode en witte kouleuren
onderfcheidcn , met twee drie torent-

jes boven malkanderen voorzien , waar
aan van binnen een rand of bol vall ge-

maakt is , waar mede zy dien hoed op
haar Condé (zynde rondom in Itrcngen

om 't agterhoofd gewonden hair) zeer

vaft weten te zetten. De breedte van Haar
dezen hoed in zyn middel-lyn is \an un- Tdc-

dcihalve voet, dog de torentjes vcrfmal- ''°"S*

len hoe langs hoe meer na boven. En
is deze hoed van zulken lichten itof,

dat die hen ganfch niet befwaart , zvn-
de van Nipa-bladeren gemaakt. De ge-

ringe vrouwen hebben ook Tocdnngs j

dog maar een hoog , of zonder eenige

toorentjes, maar wel een appel 'er op.

Zy weten van geen VVaejcrs j maar
hebben Sondags Ncusdoeken in de Kerk
in hare handen, om die, ais zy bidden,
voor hare oogcn te houden, of op haar

fchoot open te leggen.

De Grooicn , en hunne Vrouwen,
gaan ook noit , dan met een groot ge-
volg van vrye huisbedienden , en ilaven

u) t, die hen Pinang , i abik , ot Bon-
kafTen , &;c. na dragen , hoewel 'c

een ryk man by hen is , dic 'er z of 2

Y htefï
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heeft j cgtcr heb ik 'er gekend, die 'er

20 of40, en meer, hadden.

Indien hen eenigen minder van Ihiat

volgen, die zullen noit naall hen, altyd

agtcr hunne meerderen , en zo vervol-

gens agtcr malkandercn , al waren 'er

nog zo veel, gaan.

Den Voornoemden Rok , of Mantel

van Staat dragen wel de Chrillenko-

jiinginncn, en Vorltinnen, dog noit de

Vrouwen der Mooren , van hoe hogen

rang /y ook souden mogen zyn ; maar

de zelve gaan even eens, als andre Am-
bonfche Vrouwen, gekleed, alleen met

dat onderfcheid , dat zy ook alles van

beter Itof , als de gcmecne Mohhamme-
daaniche vrouwen , hebben.

Het eenige teeken van onderfcheid

tuffchencen Chrill:en,en een Mohham-

G E VAN
nc halve bolletjes, met peerltjcs'er op,
en ook van grooter, met verfcheidedric

hoeken 'er tuflchen , die al weer vol

klccnc pcerhjcs , of bolletjes , waren,
bewerkt > dog de binncn-rand , die te-

gen den arm quam , was glad. Dit was
een fray en konitig Ituk , en de grootlte,

die ik oit gezien heb. Hyis ook vaneen
Huk, dat men 'er inzetten, en, als men
hem aandoen wil , 'er uitnemen kan,

voorfien , 't geen men met een kleen

penneken zo valt en net kan doen flui-

ten , dat men het naeul,ks befpeurcn

kan.

Den tweeden gouden Arm-ring , on-

der letter B. vond ik op Way by de

Soons vrouw van Pati Htunan Cajado,

welke met de Sufter van den Koning
van Soya getrout was. Dit was mede

medaan , is , fgelyk wy zeiden) dat de een zeer fchoon gewrocht ihik , met 4
laatlte een Tulband, of Dillar, dr.iagt

;

kanten rondom , en bolletjes in 't mid-

maar tuflchen een Chri (tinne en een den. Hy was ontrent twee en een halve

JMohhammedaanfche vrouw kan men Ryxdaalder inGoud fwaar, en wel 100

geen teeken van onderfcheiding befpeu- gulden weerdigj maar op een andre wyfe.

Kleino-

diën,

Oor-
Hair-

Ann-
Halsen
Voor
hoofd-

ficraa-

den der

Ambon
fchc

Vrou-
wen ,

enz.

Goude

ren. De voornaamlle Vrouwen deri

Mooren dragen ook wel korte Chitfe

Cabayen of Japonnen , die haar tot de

knyen hangen , zynde verder gekleed als

andere Amboineefche vrouwen.

Terwyl wy nu hier befig zyn van de

Dragtcn der Amboineefche Vrouwen te

fpreken , zal het niet ongevoegelyk zyn

,

hier ook van hare kleinodiën, Üor-Hair-

Arm-Hals en Voorhoofd-^ieraaden , en

van die dingen , die zy voor hare dier-

baarlle Goederen houden , al wat ons

daar van bekend , of voorgekomen is

,

neder te ftcUcn.

Onder hare voornaamfte en koftelyk-

fle Sieraaden worden getelt de goude
Slangen , die gemecnclyk twee lioofden

hebben, en 3,4, f, en wel mecrRyxd.
Slangen, fwaartc aan goud, die ider van 30 gul-

den, weerdigzyn, en die men niet, dan

by de eerlle Vorlten dezer Landen
vind.

als de eerite (gelyk men in de/x Tee-
kening zien kanj bewerkt > dog van

binnen was hy ook glad , en even eens

als de eerite van een Ituk , dat men 'er

in en uytnam, voorfien.

J^e derde , dien ik in 't dorp Thïel
vond , met de letter C. gemerkt , was
kleener, dan de twee eerite, dog had,

nevens zyn gladden binnen-rand , een

rand van bloemen niet zo breed , als

die van den eerlten arm-ring, maar an-

ders in kleener bloemwerk zeer wel daar

na gelykende. Pas buiten dien rand had

men nog een andrcn fmaller rand van

kleener bloemwerk , waar tegen zeer

fracje dog veel grooter bollen , als die

van den tweeden .^rm -ring, fierlyk ge-

werkt waren, die aan deien, geen kleen

fieraad gaven , behalven dat hy net zo

fwaar, als de tweede, was. DezeArm-
fieraadcn der .Amboineefche Vrouwen,
vind ik ook dat by de oude Hebreen ge-

Crootc
Gonatn

Na dcfclve zyn groote Gongen van
\

draagen , en onder oe fieraaden van haa-

3 of4 fpan breedte in de middcUyn , by
haar in groote agting, en worden meelt

tot haren bruid -ichat opgefamelt j hoe-

wel ook de middelbare , en de kleende-

re mede by haar van veel gebruik , en in

waarde zyn.

Ik heb onder de fieraaden der Vrou-

Ann rin-wcn zeer fchoone goude Arm- ringen
gcnai- gevonden,diewy inde Plaat, N^.XLIV.

vcrtoonen.

Den eelten met letter A. gemerkt.

Goude

getcc

keiid.

re jonge Dogters , en Vrouwen
,
ge-

weclt zyn , al/o Eliezer , Abrahams
knegt, 'er twee aan Rcbccca gaf Gen.

2.4: il. en die fchynen ontrent zo fwaar

als een van deze, geweeft te zyn , alzo

zy beiden 10 fik kelen gouds wceidig

waren , van hoedanipen iwaarre twee

Itux van onfcn Arm-ring, meteen B. ge-

merkt, zyn. Gclyk ikby de Ouden van

geen filverc lefc , alzo heb ik onder de

Amboinefcn geenanderc, dan van Goud,
maar buiten die ook eenige van groenenvonden wy in 't dorp Soeli, zynde van

de zelve groote, als wy hier vertoonen.
1 blaeu glas , Mamacur genaamd , en by

Hy was van fuiver Goud, dog van binnen

hol, en dicriialvcn maar 2 Ryxdaalders

aan Goud fwaar. Van buiten was hy zeer

Ichoon met een rand van bloemen , en

hen mede van groote weerde (gelyk wy
bevorens al gezegt hebben; dog van geen

gebruik onder de vrouwen, gezien, die

hen alleen tot een middel van raad -ge-

dan weer mee ccn buiten-rand van klec- i ving of waarfegging ontrent duilterc za-

ken,
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Voor-
hooRls-

ücrlbl.

ken , en om hen goed of quaad geluk te

voorieg^en, diend.

Onder de zeldfaatnftehoofd-fieraaden,

die ik by hen , en noit by eenige andre

volkeren gevonden heb , is het voor-

hoofd-licrrd, een van de oudlle Sieraa-

dcn der üollerlingen, 't geen al ten ty-

de van Abraham onderde hoofd- ficraden

der Hcbreeufche Vrouwen van die eer-

lle eeuwen met de naam van 013 Ne-

zem, dat is, een voorhoofd-fierfel , G^«.

24: li. 30. 47. bekend was , en van 't

welke ik naderhand ook Judic.^: 2,4, if,

26. onder de Hoofd-fieraaden der Midi-

aniten , wanneer Gideon hunne Konin-

gen verflagen had , leefe j gelyk mede

Job ^i: 11. Ezech. 16: \z. Hof. f. 12.

en Jef. 3: 21. Hoewel dit zelve woord
Ge». 3f: 4. en Exod. 32: 2, 3. ook voor

een Oor-fierfel genomen werd.

Ik leefe daar van wel in de gemelde

plaatfen j dog vinde daar by in de text

zelf, nog ook in geene Kantteekeningen

der Geleerden , of nergens by eenig

geleerd Schryver uytgedrukt , van wat

gedaante dit voorhoofd- fierdfel geweeft

2y.
Alleenlyk leefe ik in de Kantteekening

door welke zy wel idcr een , maar nie-

mand haar, zien kon. Dezen zag ik den

Bruidegom (gelyk wy dit alles onderde

zaaken der Chmeefcn omlUuidigcr ver-

halen) haar aflichten, op welke tyd hy

haar ook de cerfte maal van zyn leven

zag.

Toen zag men voor haar voorhoofd ,

en rondom 't zelve , dit Voorhoofd-
fierfel van buigfaam Goud , zynde , vall-

gemaakt. Het was twee fpannen lang

,

ontrent twee duimen breed , en met

1 3 Helden-beelden verrykt , onder wel-

ke het middellte het grootfte en voor-

naamlle was. Onder aan het zelve hin-

gen verfchcide ruitsgcwyfe aan een ge-

regene Crillalyne kraaien , onder aan

welke, zes enkele neergaande rilten,

ider aan een byfondere ruit , recht ne-

der hingen , zynde ider aan 't einde

onder met een Robyn verflerd.

Dit krirtallync Ketenwerk hing niet.

alleen tot aan de neus, maar ook over 't

ganfche aangezicht van deze jonge Dog-
ter, en diende haar, na datdeNcusdock
van haar aangezicht nu af gelicht was,

nog ten deelen om de blos , die zy op 't

zien van zo veel manvolk op haar aan-

over Jef. z: tl. dat dit eenige Verfier- geficht kreeg , wat te dekken , en om
ook als tuflchen die traliën henen alles

te befchouwen.

Dit Voorhoofd- fierfcl word in haare

taal Pafcean genaamd , en is onder hen

by lieden van aanzien zeer veel in ge-

bruik.

Het tweede Voorhoofd-fieifel , myxweede
voorgekomen , was van dun geflagen Voor-

Goud , hebbende de gedaante en lengte h'^o'^-

yan een lang fmal Laurier , of Peeren- ^3^ de
blad. Het was in 't midden ontrent jonge

twee vingeren breed , liep aan weder- Gravin

zyden fpits uyt , hebbende in 't mid-
'*''«"^^*y*

den een bloem met vyf bladen en eenige

kleene karteltjes , hoedaanige 'er ook
met een foom rondom , en van beide de

einden ook na 't midden toe, liepen, daar

die ider aan weerzyden met twee blaad-

Den'grüOtftcnenheei-lykften,"dicin;jcs van zulke karteltjes, dicht by die

felen waren, die op 't voorhoofd tot de

neus hingen ; 't geen al zo veel is als of

zy 'er niet met allen van zeiden , alzo

niemand daar uyt begrypen kan hoeda-

nig het maakfel en fatfoen van zulken i

Voorhoofd-fierfel geweeft zy.

Ik heb gelegenheid gehad , om 'er|

verfcheidene in handen te krygen, fom-

mige die tot op de neus toe afhingen,

andere die niets , dat aHiing , by zich

hadden , waar uyt men ziet , dat 'er

verfcheide zoorten onder de Oofterlin-

gen , maar niet altyd van Goud (hoeda-

nig die , in Gods woord , alle voorko-

men) geweeft zyn , gelyk wy dit met

de ftukken zullen toonen.

Dat van Ik heb 'er hier in Amboina drie , en
Capitein nergens anders een eenige meer

,
gezien

Lim- - -

thiang-

ko's
Dogtcr
afgetee

kcDd.

handen van den ouden Capitein der Chi-

neefen, Lim mangko ''s vrouv/ was,ver-

toonen wy in de voornoemde Plaat,

onder D.
Die Juffer vertoonde my dit ter gele-

genheid van 't huwclyk van haar oudfte

Oogter , die , gelyk zy nu ftond te

trouwen, en na de wyfe der Oofterfche

Dogtere , van haar Sap jaaren tot nu

vyf-bladige bloem in 't midden, eindig-

den. Dit Voorhoofd-fierfel was wat
hol na binnen toe omgebogen , om zoo

veel beter tegen het voorhoofd te

fluiten
,

gelyk ook die twee ringetji's

of oogjens aan wcdcrzydcn dienden
,

om 't zo voor te binden , dat ik ook de
jonge Gravin van Way , de Huisvrouw
van Jeremias Cajado , met een goud

toe altyd opgefloien geweeft was , op Ketentje dus agter aan hare Conde

de dag van haar huwelyk nu eerft buiten

haar kamer voor het oog der mannen
verfcheen , maar op een wyfe , die my zeer

vreemd voorquam , alzo ik noit een jon-

ge dogter, aldus opgefierd gezien had.

Zy had over haar hoofd een paaj-s-geverw

den neteldoekfcn grooten Ncusdoek,

(of flangsgewyie agter opgewondc of

rondom op een gerolde tuiten) heb

zien vaft maken. Het was na gisfing

niet boven een halven Ryxdaaldcr aan

Goud fwaar j en men kan de figuur

.
i

des zelfs op de voornoemde Plaat by de

letter E. zien.

Y z Het
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Het da- .

Het
tle Voer- jonge

Y V I N G E VAN
zelve dentlyk op de- voornoemde Phut N».

XLIV. gemerkt vcrtooncn.
hcofd-
licili-i

,

van de
/dvc
Gravin

B E S C H R
derde vond ik by deze

Gravin , mede van Goud , dog

van"cen gclieele andre gedaante. Het! De eeritc, mbt de letter H. aange-DePc-

was wel 4 vingeren breed , en ook on- i
wcfen , is een goude \"yf'-hoek, die z.cer "iL-nta

trcnt zo lang. In 't midden vertoonde lierlyk met vyf' grootc bolletjes voor-?^?'^^'^'

zig een vet beeld met een groot hoofd, 1
zien is, die als in een vyf-hock geplaatlt,

zonder armen , mifmaakte voeten, en en in 't midden en aan weeilydenalsmec

het ondcrlyt" wierd als door een dikke goude kleene peerkjes belet zyn. Deze

ctee-

rand bedekt , tcrwyl van die rand twee

groote krullen aan ider zyde op een ge-

arceerde grond afliepen. Van 't hoofd

af liep aan wederzyden , en zo verder

rondom, een fmalle rand, hoedanigen

landje ook van de buik van dit beeld tot

over den rand , die rondom 't Voor-

hoofd-fierfel gaat , ter lengte van een

jialve pirtk om de buik tot des zelfs ein-

Dc

zag ik in 't dorp Baguala en Soeli , er»

de vrouwen aldaar noemden dit Oor-
lïeraad Homenta , of I^ementa.

By de letter I. vertoonen wy het

tweede Oir-fieraad , Nagufari , dat is, tweeder-
de Panggaey of Roey-llang , genaamd , Icy Ar-

om dat het bcncdcnlte deel des zelfs wel êo'^'^'*^-

na een panggaey , of platte fclicpfpaan ,
"^.^Jg*/'

gclykt. Het middel deel gelykt wel na"

de zodanig loopt , dat het van ondcrenjeen gekrulde varken-lteert, en 't boven-

ook met zulken randje gefloten werd, deel 1'chynt byna een duifje te zyn, dog
waar aan , aan vier oogjes , vier kleene dat 'er van deze zoorte nog vericheiden-

goude hartjens hangen, gelyk men ook dcrlei zyn,betoonen wy hier met twee

boven aan dit Voorhoofd-ficrlel twee byzondere zoortcn van het dorp Ikgua-

Een Ar •

menilch

Voor-
hoofd-

licriel.

Een
Gc'Ud

Olie of

Salt'-pot-

jo.atge-

teekeiit.

Oor-fie-

raaden

der Arr-
bonichc

Vrou-
wen;

oogen ziet , waar mede het zelve ook
met een goud ketentje aan wederzyden,

even eens , als het vorige , valt gemaakt

werd.

Het komt ons op de zelve Plaat , by
de letter F. voor.

Nog heb ik in fchildery gezien een

Voorhoofd- ficrfel van een Armenifche

Princes , wiens broeder Hoofd der Ar-

menifche Natie , te Zjulfa , pas buiten

Hifpahan , was. Dit belfond in een

Hoofdband , die van enkele ducaten op

den anderen even vaftgemaakt , en als

tegen malkanderen maar aanleggende,

gemiuikt was.

Ik zag by deze jonge Gravin van

Way, ook een fierlyk goud Olie-potje,

dienende, om welriekende olie, tot het

belbyken van 't hoofd- hair , om het te

doen glimmen, te bewaren. Het was
van Maflïef Goud , woog 4 Ryxdaald.

fwaar , had de gedaante allernaalt van een

Granaat-appel, en was in 't midden van

een regt neergaande linie van groote

kartels of bolletjes voorficn , aan weer-

zyden van welke men nog 3 reyen van

wat grooter kartels zag, die als een half

rond , en te gelyk als de gedaante van

verlchcide kleene fpitfc blaadjens uyt-

maaktc. Het had onder een kleen voet-

je, en boven aan een fracjen rand, waar

op ook ccnige bolletjes gewrogt waren.

Ook zag men 'er als twee kleene hant-

vatjens aan. Dit is een van de fraeiltc

goude Hukken , die ik by dezen inlan-

der gezien hebbe.

Het komt op deze zelve Plaat , by de
letter G. voor.

Ik heb by de Amboineefchc Vrouwen
ookdriedcricil )or-ficraaden gevondcn,die

van een geheel ander fatlocn en gedaan-

te zyn ,

gszicn heb
dan die ik by andere volkeren

En die wy alle onderlchei-

la , als ook nog een ander van 't dorp
Soeli, Argola genaamd, en nog een vier-

de zoorte op Way , en dan nog twee
andre zoorten, my op Nako,cnThïel,
voorgekomen. Deze zyn alle ook van
MalhefGoud.
Het derde Oor-fieraad , HalawanDeHa-

Ajen , dat is , Goude Voet, genaamd , '^wan

is als een halve oor-reep , die daar om J^"'

fluit. Boven is die ontrent een duira

breed , loopende na beneeden , omge-
bogen na de rondte van het oor , hoe
langer hoe fpitfer , daar 't met twee
groote bolletjes, hoedanige 'er aan de
buiten-zyde des zclls twee en twee by
een rondom loopen

,
gefloten is , en ein-

digt.

De binnen- zyde boven aan begind
ook met een groot bolletje , en maakt
dan tot beneeden toe een halfrond, dac

met de twee voornoemde groote bollet-

jes daar eindigt j dog in 't midden heeft

men verfcheide verdeclingen, wel 10 of
II in getal, de bieedlteboven, defmal-

Ife onder, ider van gedaante , als of 'er

drie Ifrookjes tegen een lagen, na welke
een opening volgt, die een bloem by na
als een groot klaverblad in 't midden
heeft, gelyk ook ider verdeelino tot be-

neden toe met 1 1 zulke bloemen onder-

fcheiden is. Dit is een fraey <.)or-lieraad

van Maflief Goud , en werd als een

fchede om-ofover-den buiten-loora van 't

oor gelegt , alzo het van binnen hol is.

Wy vertoonen het van buiten , by de

letter L , en van binnen , by de letter K.
en hebben het dus in 'c dorp Soeli ge-

vonden.

Het fchoonfte Oor-fieraad echter, dat En meet

ik onder haai- gc/.ien heb , vind men by ^."'^!'^

Het is van MafliefS.^^,^.de letter M. en N.
Goud , en beflaat het ganfchc oor

een fcheedc , die 'er over henen
, als raaden.

legt.

De
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vertoont des zelfs buiten-

1
kers benedendeel twee der voornoemde

Hare
Rcepi

,

een an-

drc foort,

mede af

eetee-

kend.

De letter N
kant, en de letter M. de binnen-fyde,

alzo het hol, en niet zeer dik is, wee-

gende , na giliing ontrent een Ryxdaal-

der ider. Het is wondcrlyk fraey van

opwerk, en lieraadcn , en men heeft

aan 't bovcn-eind ook een grooten Dia-

mant Itaan, behalven dat 'er hier en daar,

pas beneden, en ook boven de zelve in

een zelve rcy , nade binnen-kant toe,

en ook zo aandenbuiten-rand, verfchei-

dc Robynen op geplaatit zyn.

Het bovenllc einde is ontrent twee

vingeren breed , loopende na beneden

,

na 't fatfoen van een oor, wat om gebo-

gen, zynde van boven af , tot byna be-

neden, in 't midden met bioemwerk be-

zet , en ook ten deelen als getraliet , en

buiten dit tralie- werk nog een buiten-

rand van ander werk van langwerpige

bolletjes , die vol kleene ronde robynt-

jes bezet zyn , voorzien , die ontrent

tot de halve buiten- bogt malkanderen

even eens volgen } dog wat verder aan

den draey van 't oor komende , loopt

het werk met een vythoek uyt, die wat
binnen in van een grooter zoort van

bollen en met twee peer- Robynen aan

"weerzyden, van een grooter halve bol,

die nog wat meer na binnen toe komen
,

voorzien is ; welk buitenwerk dit Oor-
iieraad niet minder verfiert , als de gro-

te krul , die 'er onder aan gemaakt is,

en die mede in een fraeje buiten-randj

die van binnen vier grootc bladen heeft,

beilaat.

Buiten dit heerlyk Oor-fieraad , heb
ik noa: een ander paar van die zelve

mede van Mas-

nog
zoort

,

gclïen

bv den inlander Rcepi genaamt
waar onder " ~nog andere Goude

bicraaden afhingen , waar van het on-

derllc wel na een harnas geleek , dat aan

een goud Kctcntje van het midden van

ditOor-lieraad, pas onder de andere fie-

raaden, ontrent een grooteduim afhing.

Dit had weer drie ruiten beneden af-

hangende , wat kleener , dan tuflchen

•welke dit harnas afhangt , en was in 't

midden ook van een geruit Juv/celtje

voorllcn , ter regter zyde van 't welke
om dit Oor-fieraad zelf ook als een kleen

goud fakjc hon^ , ter zyden van 't welke

groote ruytcn hangen.
Ik heb deezc Reepi,

fiefGoud, en by de letters O. en P,
met zyn buiten en binnen-zydc aange-
wefen , in het dorp Hoetoemocri , en
dat Üor-ficraad ongemeen fracy gevon-
den.

Ik zag ook by deze inlandfche dog-
j^air-

ters der Grooten , twee vvonderlykc ficraa-

hair-fieraaden , diergelyke my noit voor- den.

gekomen zyn.

Het eerftc wierd my in 't dorp SoeliEengou-
getoont. Het was een groote Goude de Slang,

blang , die maar in eene bogt zodanig op- P'^
^'^

gefchoten lag, dat de kop in de Ihiart op te^"^

bytende , 'er ook ren deelen op rufte. winden.

Van de kop af tot ontrent vier vingers
breedte na bcnceden was 't lichaam met
fraey opwerk van groote halve bollen >
na de buitenkant , en van binnen met
eenig fraey bioemwerk tuflchen twee
randen bewrogt , dog verder was het
maar glad en ecnigfins gearceerd werk

,

in welkers midden beneden zeker goud
ftuRje quam , dat men 'er in en uyt kon
nemen. Het was drie Ryxdaalders
aan Goud fwaar, en diende om 't zelve
agter over en om de buitenfte bogt der
Conde heenen te fchuyven , en tot meer-
der glimp daar aan vall te maken.
Men ziet dit Hair-fieraad by de letter

CL, op deze zelve Plaat , N°. XLIV.
afgeteckend.

Het tweede Hair-fieraad
,

wonderlyk van gedaante, vertooaenwy
aldaar meede onder de letter R.
Het was in 't rond zoo veel grooter, Nog eea

dan het hier vertoond is > dat de binnen- ""^er

lle opening, of 't midden in zyne mid-f^^"'"j
del-linie wel vier vingeren breed was. '"

Het was gemaakt van fchoon hoog
Goud , zynde (hoewel hol van binnen,)

4 Ryxdaaldeis (a ly Ryxdaald. 't Ituk)
fwaar.

Men had aan 't zelve 3 randen , die
zig als een zoort van dun verheven ke-
ten-werk vertoonden, en die met fcho-
ne groene , roode , en geele kleuren,
door een gemengeld, afgezet waren.

Tuflchen die buitenfte en de middel-
ftc rand was het Goud niet alleen glad.

niet
r

min

,r\

men aan idcr kant twee grooter ruiten , maar ook wat ingebogen , byna als de
dan de benecdenfte, die zig aan dit har- fchyf van een katrol waar over het touw
nas vertooncn , en nog zoo een ruyt loopt, alzoo dit diende , om daar over
aan de binnen-zyde van dceze Keepi, de hair-ftrcngen , die zy door dat vier-
cven als die andrc , aan een ketentie af- kant , 't geen zig boven aan vertoont

trekken, door te halen, en in het rond
'er om te winden , vaar toe ook die
kring tuflchen de tweede of de middel-
Ite en tuflchen de klccnlle of binnenlle
rand , dient.

Dit Hair-fieraad, dat ik ten huifevan
zeker vriend in Amboina zag , die dit

Y 3 vaa

, aan een ketentje af-

en zich wat hooger en in 't

midden vcrtoonen ziet , terwyl aan de
buiten- zyde een zeer haeje rand van
tnilie werk is, die 't ganfche oor enkeld

rond gaat, en in 't midden na de buiten-

kant nog cenigzins met een fraeje kar-

tcling als verdubbeli word j en aan wei-

hangen
,
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van een Amboinecs als een pand , waar zy't zelve boven het bcitc Goudflcllcn.

op liy geld gefchotcn had, bcfct, zoo-; Het ziet 'er uyt als bleek rood koper,

danig als \vy even zeiden oniftrengclt , zal i en 't komt my voor als het rechte Uri-

yekerlyk een fraey gezigt aan iemant
i
chalciim der Ouden , dat by hen mede

gegeven hebben, die zo een Condc om
|

zeer hoog gefchat, en even eens als dit,

dit Goud Hair-Heraad zo gellingcrd, en ook uyt een konllige t'zamenmenging
gevlogten quaoi te zien.

Driezcer Buiten deze twee ongemcenc zcldHi-

fracjc

Hair-

llcekcrs.

Metjii-

wcclcu
alle af-

gebeeld.

me Hair-fieraden , heb ik nog drie Hair-

llekers gezien, die wy op de zelve Plaat,

N°. Xi.IV, vertooncn.

De cerfte , met de letter S , zag ik

by den Mceller van het dorp Thïel.

Zy was van Goud , hebbende een groot

blad , als een gulden-ftuk , van binnen

van een fraey groot agtkantig geflepen

Juweel voorfien , en verder met een ron-

de kring van groote peerlen verfiert,

behalven dat daar builen omeenandre
kring van zeer fraey Goud bloem-werk
liep

.

Dit blad was vafl aan een hair- naald

van Goud , en diende aldus ten deele

om het hair zelf valb te fteekcn , ten

deele om zig als een fraey hair-juweel

boven uyt te vertoonen , en dus aan

't hoofd van de Juffer glans by te zet-

ten.

De tweede, by de letter T, was van
flitfoen by na even eens , dog wel eens

to groot , en wel met drie vier kringen

van peerlen bezet, behalven dat het ju- ' men maar hier en daar by eenige van de

weel van binnen ook een fchooner , en
|

grootfte Vrouwen, dog geenzins by de

van Goud en Koper opgemaaxt wierd.

Ik heb 'er ringen , Rotang-knoppen,
Stellen van roks-knoopen,en verfcheidc

vaten van gezien , die in hooge weer-
de by hen waren. Daar zyn 'er , die

meinen, dat het Hafmal^ Ezech. i : 4.

mede zo een zoort van koper met Goud
gemengt geweeit zy, datwy voor hun-
ne reekening laaten.

Men zou by deze kraam van Ambon-
fche hoofd- fieraadcn der Vrouwen, ook
zekere hoofd- fieraaden der Mannen ken-
nen voegen, zynde Goude hoed-banden
van kapitaale goude Letteren gemaakt,
en hen by fommige gelegentheden van
de Heercn Landvoogden , ofte V'eld-

hceren in Amboina , wegens dienften j

aan de E. Maatfchappy bewcfcn , vereert j

maar wy zullenze liever op dien tyd ,

welken die hen van die Heeren gefchon-

ken zyn , vertoonen , alzoo zy ook niet

cigentlyk tot deeze Sieraaden , en
kleinodiën, den Amboinees eigen, be-

hooren.

Deze voornoemde Kleinodiën nu vind

veel grooter Diamant dan de eerfte,

was.

De derde, by de letter V, was wat
grooter van blad, als de eerlle , en wat
klcener als de tweede j maar had in 't

midden een gellepen fterre van een

fchooneTopaz , zynde vorders van Goud,
en met een meenigte van kleene peerl-

tjcns bezaeit j ook was de naald , waar
dit blad valt was, vrv langer, endunder,

dan een der twee eerden.

Dicrgelyke heb ik zeer veel van de-

ze en gene vermogende Millige Dog-
tcrs op Batavia, vol fchoone Diamanten
befet, zien dragen, die haav (gelyk te

denken is) geen klcenen luiller aan

gemeene lieden.

Men ziet dan aan dit vorig verhaal,door

die befchi-yving van de Kleinodiën der

Giooten , dat een Amboinees in 't ge-

meen niet veel tot zyn Kleederen , en
Onderhoud van nooden heeft ; en daar

uyt zou men moeten oordeelen , dat hy,

eenigzins gegoed , en , wat neerllig zyn-
de, van tyd tot tyd zou moeten over-

leggen ; dog het is wel verre van daarj

want fchoon fommige nog al fraeje in-

komllen van hare landeryen , thuinen,

en vooral van hare Nagelen, hebben (be-

halven dat de Koningen, Graven, en
Orangkaja 's , nog al een fraey inkomen
van hare Hhatfil,of van hun recht , dacgeen klcenen luuter aan t

hooft geeft , en 't gezicht van die na ! hén van ider pond Nagelen toekomt,
haar ziet doet fcheemcren. '

|

dat ontrent een Ituiver van ider pond is,

Schoonc Onder de Sieraaden der Vrouwen ' genieten) 70 verquiüen zy dit alles , en
Goude ka,i men ook rekenen, dat fommige nog meer daar by, met hunne Maalty-

'"^"nu ook zeer kollclyke Goude Kete-lden, Gefchenken over en weder, en
tenen.

nen om den hals beginnen te dragen j

van welke ik 'er gezien heb , die
3

a 4 Ryxdaalders fwaar waren , en waar
van de Ryxdaalder tegen 3 of 24 Ryx-
daalders (alzo het Munilha's , en zeer

fray werk was) betaalt wierd.

By den inlander is ook •zeker mineraal,

of een gemaakte zoort van Goud , bo-

wafla , of by andren Tambak
,
gebak

genaamd, in Zöo hoogenagting , dat

met onderlinge gefchillen voor den

Rechter ,
geen fwaarigheid vindende,

om 100 Ducaaten om cenen Nagel-

boom , die de eene zegt hem toe te

komen , en die de andre weer voor-

wend de zyne te zyn, te verpleiten.

Het verwonderens- weerdigllc , my Geen

in dit land voorgekomen , is , dat Bede-

ik daar

heb.

noit een Bedelaar len
laars

Die



A M B o I N A.
Dit is ook geen zaak ,die menintwy-

fel trekken zal , ais men maar bedenkt

,

dat de boflclicn overvloed van vrugten

geven, die, fchoon zy wel dezen ot ge-

nen toekomen , egtcr noit aan de voor-

bygaande geweigerd , ot verboden wer-

den, voor dien tyd te gebruiken.

Ook zal niemand aan een arm man
"weigeren , als hy 't verzoekt , zoo veel

Brandhout, als hy noodig heeft vooreen

dag, al was het meer , te kappen j en

als hy dan niet te luyis, kan hy op zyn

gemak drie boflchen hout hakken
,

i7f

een fchelling weerdig zyn , en die

die

aan

een iegelyk verkoopcn ; hoewel hy ge-

makkelyk van twee Huivers daags leven

kan.

Schoon de Amboineefen in 't gemeen
wat liegt van oordcel , en niet zeer

verftandig zyn , zo heeft men 'er egter

verfcheide van ouds her onder gehad,
. die zeer goed verlland hadden.

En "een ^'^ ^^^ nogtans niemand van hen die

Hilforie- eenig werk in 't licht gaf , dan alleen

Sch:y- Ridjali^ een Hitocees van geboorte, en
vers, dan

g^j^ doortrapt MoorfchPriell;er,by naam

Ridjali gekend, die de Hiilorie der kuil Hitoe

bekend, in 't Maleytfch, in een Arabifche letter,

befchreeven heeft , en hoewel hy dat

niet met die ordre en netheid , die wy
daar in wel gewenfcht hadden , verhan-

delt , heeft dit werk ons egter kennis

van zeer veel fraeje zaaken gegeeven,

van welke wy anders niets zouden ge-

weten , en waar van wy ons in dit

Werk bedient hebben.

Ik heb dit Werk, zo als 't zeer nee

met een kurieuiehandgefchrcven is, on*-

der my,en zou het niet geerne willen

miflen , alzo het zeer weinig te zien,

en veel minder te bekomen is.

De Titel des zelfs is Hhakajat Tanah
Hitoe ^il?il is, de (jefchiedenii "vük '/ Land
Hiroc.

Dit is wel de eenige Amboinees,^'95^'^

maar ik^^^^isvandie iets gefchreeven heeft , maar ik
^^,

heb 'er veele zelf ontmoet, die van een de Kult

ongemeen goed oordeel waren , en , maar .^'.to^^

een v/einig geocffend zynde , zig be-l" *
^y'

toonden van een buitengemeen goed ver- gegee-

Itand te zyn. ven

Om egter een voorbeeld van een zeer ''^'^^•

goed oordcel, en begrip onder hen, zelf Ook

met een van die geene die men wel
vind men

,,,,,- '
, , onderde

voor de üechtlre, en onwetendltc, zou Amboi-
moeten houden , te geven , zullen wyneefen

in 't volgende Hoofd-ituk een zeer op- ^"'^^"-"^

mcrkelyk geval van een Heidenfch of^j^g^j

Alfoereelch Koning op Ceram voort- oordeel

brengen , die ons genoeg zal doen zien,

dat , zyn 'er onder de Alfoereefen men-
fchen, die zo net, en zoo wel gegrond
over hunne faakcn en 't recht , hen toe-

komende , weten te redeneeren , dan
zekerlyk onder de Amboineefen , na zo
langen ommegang met de Hollanders,

en zoo grooten gelegenheid , om hun
verltand te fcherpen , nog veel bequa-
mer en fchcrpfinniger lieden , dan defc

VorH , moeten zyn } waar over wy
den Leefer zelf tot Oordeelaar üellcn.

DERDE HOOFDSTUK.
GEval vanVcWm'XO , «rcKAlfoereefch Koning o/) Ceram. Die zeer trouiveJoos door

zynen Boefemvriend^ l-hilip du Pree , 'verraden , en aan ons overgegeven "Jiierd.

Zyn deftig Jnt-ivoord op de vraagen , bem door den Landraad vocrgejleld.

Zyn Dood. De Amboineefen zyn Jecr wraakgierig. Foorbeeld in den Koning van
Gelat. Die eitelyke Moorden doet bedryven. Om zich aan een ouden vyand te -wree-

ken. Men heeft jelden gebrekkelyken ^ of verminkten ^ öWct' ^^ Amboineefen. Ier-
keerde Handeling der eerji-gckomene Duitfchers met jong geUoorene Kinderen. Oude Lui-
den onder de Amboineefen. De ^chryver /preekt met een zeer oW Amboinees. f^'aar
van de Amboineefen yïg in het rcekenen van hun Ouderdom bedienen. Ouderdom van
dezen Man. En zyn kragten Oude Luiden op Hoczocmocr'i. Wapenen «'«' .Amboi-
neefen. Een Amboinees na't Leven met zyn groot Schild verbeeld. Een Boeginees
met een rond Schild. Hun Vaartuigen. Praeuwen. Of Orcmbaejen. Op ac/-
ke zy na de Mn-.it fcbeppen. Een wyfe van R.oc\en ^ by de Oüdcn mede bekend.
Gelyk de 'T'rommcls, voaar op zy de R.ocy-Mia.tjkegen. Hunne Gefmgrn onder 't

Roejen. /)? Tsjampans, en Coracora's 'der Ambomecfen. De Hongi-Tocht, rtVe

rondom Ccra.m jaarlyks gedaan Tverd. Hoe flerk deze Wooi is. Ferdeeling der zel-
ve , onder drie Hoofden. Jls ook een Fifcaal , om ordre te houden. Aiteekening
•van die Coracora. i4^aar op de Hecri and» oogd gcplaatfi is. lJitvoerigcV>kc\\xy-
ving van deje Vloot. En zeer nette Afteekeni-.ig der zelve. Monilcr-Rol der
Coracora-Vloot , in 't jaar 1709. Byfondere L-yil van de Coracora's, zoo als zy
in 'tjaar ijo6. te /amen fchepten , met iders Dati 's 'er by.

Peli-
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PElimao^ ccn Alfoereefch Koning op 't

groot Kiland Ceram, iandwaard in

nuio.cen *^P
'"^ Gebergte agter Scpa, ilond

Alfoe- eigentlyk niet onder 't gezag der E.
letsKo- Maatfc happy; maar was, ten uytcrllen

"I"°"P genomen, maar als een bondgenoot van

haar aan te merken , en dierhalven een

oppcrmagtig Vorlt in zyn gebied.

Dcfe , bcfpcurt hebbende , dat ver-

fcheidc van zync ondcrzaatcn van hem
afgevallen , en , om tegen zyn rcgtveer-

digcn toorn gedekt te zyn, Chrilten ge-

worden waren , en zig onder de magt
der E. Maatlchappy begeven hadden',

meer , om van de fchatting , die hy
van hen cifchte , bevryd te zyn , dan

uyt een ware lult tot het Chrillendom
;

en te "emoet liende, dat ook zyn andre

onderdaanen dit 1'chadelyk voorbeeld

ligt zouden konnen na volgen, en hem
in 't kort wel ccn Koning zonder volk

maken, zoo hy daar tegen geen middel

beraamde, en geen voorbceldclyke itraf

daar ontrent oefende , vond na rypc

overweging goed , om den eeriten van

decze ovcrloopers , die hy magtig kon
werden , zoodanig te itraffen , dat al zyn
andre onderfaaten zig zekerlyk daar aan

fpiegelen,en fchrikken zouden, ietdier-

gelyks te doen.

Het gelukte hem dan , by zekeren

tocht, eenigen van die gaften in handen

te krygen ; die hy , 't zy fchoolmec-

fters , het zy andere Lieden , zon-

der ondcrfcheid tullchen mannen of
vrouwen te maken , ongemeen wreed
behandelen , en Itraffen deed. De Mee-
Itcrs bond hy aan Itaaken , ineed hen de

manlykheeden , en andren ook de han-

den, voeten, neufcn en ooren af, wer-
pende die voor de honden. De Vrou-
wen (iieed hy de borlten af , brandende

zommige met gloejende yfcrs by na o-

veral op en in hare lichamen op zulken

afgryfclyken wyfe , dat het veclen van

zync nieuw bekeerde , en met de zelve

llraf bedreigde onderHiaten , uyt vree-

fe van ook wel eens voor die (traf te

zullen moeten bloot liaan , ten eerden

weer afvallen , en tot hunnen ouden Heer
deed wcdcrkceren , vermits zy op hun
vcrfoek, van den Heer Landvoogd niet

met eenige foldaaten (gelyk naderhand,

te vergeefs gelchiedc , en dat men toen

zeer licht had konnen doen) gedekt

,

maar voUtrekt als voor de woede van

dezen Vorlt , die hen overvallen kon,
als hy maar wilde , bloot gcltcld wier-

den ; da-ir men nogtans, wilde men die

menfchcn tot het Chriltendom laten o-

verkomcn , en voor zync onderdaanen

aannemen , hen immers behoorde be-

fchermt, of wilde men dat niet doen,

dan maar afgewefcn, en niet aangenomen

,

VAN
wettigen Vorft ont-nog aan hunnen

trokken te hebben
bchoon eenige nu weer afvielen , an-

dre daar tegen quamen ten ecrltcn na 't

Kaileel Victoria vlugten, en gaven aan
den Landvoogd kennis van het gene
aan hunne Geloofsgenooten door Fel't-

mao 's lalt bedreven was.

De Heer Landvoogt De, Ficq wel
ziende, dat hy een mislkvg begaan had,
met die menfciien zo bloot te laten voor
de woede van dien Vorlt , die hy wel
denken kon , dat niet zou nalaten dit

ten eerlten te wreeken , vernam door
zommige aanbrengers , dat Philip du Pree,

Gehcimtchryvcr van den Landraad,cen
boclem-vriend van dezen Koning, en al-

zo in Haat was , om hem dien Vorlt,

dien hy menigmaal op Arabon gchuis-

vell , en by welken hy ook in zyn hoofd-

doi-p wel vrolyk geweclt iiad , zeer ge-

makkelyk in handen te leveren, alzo zy
als broeders zanien leefden , en malkan-
dercn niet anders dan Soedara , dat is

broeder, noemden.
Men vond dan in rade goed, dezen

dii Pree daar toe te verfoeken , met ver-

zeekering, dat hy de iVIaatfchappy daar

mede een grooten dienlt doen zou , wcs-
halven hy aannam dit Ichelmltuk (want
wat was dit dog in den grond anders, als

men 7yn boefem-vriend zoo verradelyk

behandelt ; als deze du Pree deed) uyt
te voeren.

Om dit werk nogtans met eenigen

goeden fchyn te doen
, ging du Pree

met een Chaloep
,
geladen met eenige

Goederen , die op Ceram getrokken
waren, handelen, om tegen Kylt, Zy-
dc Pecola-kleedcren , kopere Bekkens,
en ailerley zoorten van gemeene blaeu-

we, en bruine B.ilta , en balampoeris,

Sagoe, Slaven, Goud, Linggoa [-"lan-

ken , Ceramfe Toetombo 's , iVlatjens,

Cacatoewa 's , Loeri 's , Paradys-Vogels,

en andre waren, in Amboina getrokken,

in te ruilen. Men gaf hem ook, of 't

mogt noodig zyn , eenige foldaten mede,
die zig, wanneer zy ontrent de wal qua-
men , onder in de Chaloep verbergen zou-
den j maar het geen hem liet Iterklte

daar toe aanzette was de belofte van
zekere Ichcnkagie , zoo hy hem wel
quam over te leveren, en men hielt den

aanilag zeer Itil, en verborgen.

Hv vertrok daar op , verzekerd van

ücs Landvoogds gunlt, met groote ho-

pe van een goeden uytllag ,
quam by

het land , waar ontrent het dorp van

dien Koning was, ten anker, en Itapte

ten eerlten den berg op , komende by
Pct'imao ter plaat'e , daar hy was , en

daar hv van hem als een boefem-vricnj

ook ontfangen wicrd
,
gelyk in

tyden wel meermalen gclchied was
vorige

Na
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Na dat liy nu eenigen tyd zeer wel
van hem onthaalt was, veifogt Du Pree

delen Koning (gelyk hy meer gedaan
had) dat hy hem op zyn Chalocp wilde

komen beloeken , en gelegenheid ge-

ven , om de beleeftheid , daar nu zoo
lang van hem genooten , ecnigzins te

beantwoorden , en hem met Spaanlche

Wyn, Sek , en vooral met Brandewyn
(daar hy na fnakte) eens braaf weder te

bcfchcnken. De Koning , niets quaads

van zo grcoten , en ouden vriend den
kende, geleide hem met ecnig gevolg 't

gebergte af na zyn Chalocp , en gmg
met hem op de zelve ; dog Du Pree

ziende, dat hy eenig volk by hem hield,

will middel te vinden , om die land-

waard in te zenden, terwyl hy met den
Koning begon vrolyk te zyn.

Ondeitullchen maakte hy den Ko-
ning, en de weinige luiden , die hy nog
by zig had , in korten tyd door 't over-

tollig drinken van Brandewyn , zoo
dronken, dat zv van zich zelven niet

meer willen. Hy liet hem daar op wel
vall in de bocjen lluiten, haalde de zei-

len by , lichtte het anker , en vCTzeilde

van Jaar na 't Kalteel. De Koning, die

ondertulTchen nugteren wierd , en zig

aan handen en voeten fwaar geboeid

vond , rees zeer verbaail overcnd , en

ten ecrflen wel voorficnde, watmcnmet
hem in den zin had , en om wat reden

hy zoo gchandelt wierd , kon zig niet

bedwingen van dezen Du Pree voorden
trouloolten fchelm, die 'er op aarde was,

uit tcfcheldcn, vragende hem, een, en

andermaal, op de bitterite wyre,hoehy
zoo grooten verrader ontrent een boe-

fem-vriend , die hem noit misdaan , en

in tegendeel alles goeds bewezen h;id,

had konnen worden, fweerende, zo hy
los quam , dit aan hem , al was hy met
nog zoo veel wagten omringt , zodanig

te zullen wreeken , dat andre vergeten

zouden oit v/eder hunne vrienden zoo

fchandclyk te verraden.

Na dien tyd fweeg hy bot (til , wil-

lende hem , nog andren , op geen zaak

meer antwoord , dan dit alleen geven,

dat hy die een Koning was , en on-

der niemand Hond , zig niet verweer-

digde , om zulken verrader te antwoor-
den.

Men qiiam ondertulTchen voor 't Ka-
ftcel ten anker , en men gaf kennis aan

de Landvoogd , dat de aanllag zeer wel

gelukt, en dat die Koning geboeid aan

boord was.

Hy wierd ten ccrften aan Land , en

in een nacuwe gevankenis gebragt , al-

waar men hem over het voorgevallene

deede onderfoeken,en niet alleen afvra-

gen, of hy dit zyn volk belall had te

doen ; maar men had nog de dwaabhcid

IL Deel.

O I N A. i*;;

daar by te voegen, waarom hy dit had door dei!

gedaan, even als of die Vorlf zig wel Land-

wonderlyk misjrrepen had; maar hy gaf'^''^'^
1

° j

'

111- voorge-
hen een antwoord , zo opmerkelyk m een

ftejd.

Heiden , en Alfoerees , als ik oit van
een vcrllandig Europcër afgewagt zou
hebben.

Het was verre van daar , dat hy over
't geweld hem aangedaan eenigzins ont-»

zet , of bekommert was om het feyt
^

waar mede hy belall wierd , te verbloe-

men , of te loochenen, hy gebruikte in

tegendeel drangredenen van zoo veel

kragt voor zyne rechters , dat die hen
behoorden aangezet te hebben, om hem
weer op vrye voeten te Hellen.

Ik ben , zey hy , een Vry-geboren Ko-
ning , dii nog onder u-lieden , nog onder

iemand anders
^
jia ; en die derhalven niet

gehouden ben aan u-ücden eenige reden van
myn doen en laten ontrent myne onderdaa-

nen te geeven.

Indien ik u-lieden hier of daar mede in

uw Land beledigt had^ dan z,ou ik niy zel-

ven fcbuldig verklaren , en grond konnen

vinden , waarom gy my op zulk een verra-

derfchc wyfe^en door zoo grooten fchelm,

als Du Pree is
,
gevangen hebt doen nemen j

dog vind my nu volkomen huyten alle

fcbiild van u-lieden ergens in misdaan te

hebben.

De Jlyaf ^ die ik ontrent myne afvallige

onderfaaten gebruikt hebbe , is een zaak^
die ik voor u-licden niet moet , nog wil ver-

antwoorden , alzo ik dat als hun Koning,
en Oppcrheer, die die magt over hen had,

gedaan , en alleen daarom in 't werk ge-

Jleld heb , om anderen van diergelyken afval

af te fchrikken.

Dit zeide hy een recht te zyn , dat

hem niemand in de wereld kon betwis-

ten , alzo hy onder niemand Hond , en
niemand , al had hy qualyk gedaan,
verantwoording daar over fchuldig was,
ja dat hy nu, Ichoon zoo onwettig ge-

vangen , en voor een rechter , onder
welke hy gecnzins {lond,gelleld, geen-

zins naliet de zelve Koning , die hy te

voren was , te zyn } dat hy , als een

Koning van zyne onderllxaten zeer wel,

en zodanig gehandeld had, als alleVor-

Hen en als de E. Maatfchappy zelfe on-

trent hare afvallige onderdaanen hande-

len zou , en bevoegd was te handelen,

zonder aan imand rekenfchap van haar

doen te geven.

Maar wie heeft u , zeide hy tegen den
Heer Landvoogd , wie heeft u magt ge-

geven , om myne onderfaaten , die van my
afgevallen waren ^ zonder dat ik u oit er-

gens in misdaan heb , onder uw bcfcherming

te nemen ? wat de Godsdienll betreft , tot

welken zy veinsden over te gaan , dien be-

hoefde ik immers in myn land , daar men
die noit gekend had , en daar ik die ook niet

Z inge*



i78 BESCHRYVINGE van
ingevoerd wilde hebben , niet meer te dul- 1

den, dan gy myn Heidenfchen Godsdienll

zoud hebben muillen plaats geien. Ook zyn

myne onderfaatcn om geen andre reden

Chriften geworden , dan om zig van de

jaai-lykl'che Schatting , die zy my fchul-

dig waren , te onttrekken. Wie beeft u

nu regc gegeven , om zulke wederl'panni-

gen tegen hunnen wettigen Koning te be-

fcbermen? zoud gy my niet regtveerdig.^ zo

ik zulke rebellen van u befchermt had .,
den

Oorlog over zulk een onregtveerdige befcher-

ming , die tegen alle recht en reden aan-

gaat, hebben aangedaan? en of dit nogniet

trouloos genoeg was, dat gy myne wedcr-

fpannelingen zoo onrcgtveerdig aanhoud,

gy doet my, een Koning , die immers on-

der u niet fla , en die , zoo ik uw bond-

genoot al ben , immers nergens in tegen u

Men vraagde hem verder , hoe hy
zulke wrccdhccden ;un onderfaaten van
de E. Maatjehappy , en die nu Chrijien

waren, had durven plegen.

Aangaande uwen Godsdienft , 2cyde hy

,

die komt immers in myn Land niet te pas ,

daar in ik zoo ve l , als gy in V uwe , te

zeggen heb , ik heb aan u geen reden te gee-

ven , waarom ik die in myn Land niet dul-

den wil. Zou V u wel aangenaam zyn

,

als ik van uwe Chriften onderdaanen in

uw weerwil de myne maakte, en ben deed

Heidens werden , om van uwe Chriden-
Wetten en Laftcn ontjlagen te zyn ? gy
zoud immers oordeelen , dat ik u zeer ver-

ongelykte , en zoo oordeel ik , dat gy nu

my doet.

Wat de wreedheeden belangt , waarom
zyt gy zoo wreed van een dief, die '/

gefondigt , en ontrent myn onderdaancnl een of ander gejloolen heeft , op te hangen.

maar gedaan heb, dat alle Koningen o«-

trent kcbcllcn doen , gy doet my , als of

ik onder u ftond , op zulk een veiraderl'che

wyfe , door een fchclm , die ik als myn
bcefem-vriend gehandeld heb ,

gevangen

nemen , en hier voor uwen Raad, fiellen,

daar gy nogtans wel weet , dat ik een vry

Koning ben , die onder u niet fla , en u

niet fchuldig ben rekenfcbap van myn doen

of laten , ontrent faaken myn eigen onder-

faaten betreffende , te geven.

Dierhalven zoo vrage ik u , wie heeft u

vragt gegeven , my te doen vangen , my zo

gevangen te houden, en my zoo veragt hier

voor u (even of ik tegen u misdaan had,

en onder u flond) te doen verfchynen, daar

ik in 't myne zoo oppcrmagtig ben , als gy
in '/ uwe zyt j en met wat fchyn van recht

kond gy dit uw doen oit of oit billyken, van
een Koning , die zyn eigen Meefter /V,

en die nergens in weet misdaan te hebben

,

als een misdadiger voer uw Recht-bank te

brengen, alleenlyk daarom, om dat hygoed

gevonden beeft f)-ne wcdcYlp^nnlge en af-

gevallene onderfaaten tcnfpiegcl van an-

dre te itraffen ; ja 7 is , wel zoo verre van
daar , dat ik u misdaan zou hebben , dat

gy Heer Landvoogd , my ten hoogfien daar

in misdaan en verongelykt hebt met myne

afvallige onderfaatcn onder uwe befcher-

ming te nemen.

Indien uwe onderfaaten van u afgeval-

len , en tot my overgekomen waren , ik zou

ze u ten eerjlen weder toegefanden , maar
zulke uytvaagfels tugen hunnen wettigen

Heer noit op zulken wyfe , gelyk gy de my-

ne gedaan hebt , befchermt , en veel min u
gevraagt hebben, waarom gy hen zo of zo

geftraft bad. Dierbalven , dewyl ik dan
onder u niet fla , nog u eenige verantwoor-

ding fchuldig ben, zoo eifcb ik vanu, dat

gy my aanflonds op vrye voeten zet , met
die verzeekerirtg, dat ik, die een vvygebo-
ren Koning ben, u anders, opgeen eene vrage

weer het allerminfle antwoorden zal.

\s '/ yiiet , om dat hy uwe Wetten over-

treeden , en tegen u gefo>idigt heeft , en om
andre van dit quaad af te fchrikken. Zo
weinig magt nu als ik heb , om u na reden

van dit uw billyk doen te vragen , immers

zoo weinig reden hebt gy , om my na reden

van myn wettig doen te vragen. Moogt gy
dat in uw Land , en Ryk , doen , en mag
ik dat niet in myn eigen Ryk en Land aan

myn eigen onderfaaten dcen , cf fou ik u

daar afreden moeten geven. Ider \'orft

flraft zyn volk , zoo als hy dat goedvind,

en voor zyn Ryk befi oordeelt , cf "zoo als

de Wetten van zyn Land mede brengen.

Dus firaft gy uwe fchelmcn en afvalligen

op uwe manier , zonder imand rekenfcbap

te geven, en ik heb de myne geflraft, zoo

als ik heb goedgevonden , en ben niet ge-

houden , nog genegen , u eenige rekenfchap

daar van te geven.

Het antwoord op alles nu , wat men
hem verder vraagde, quam daar opuyt,
dat hy onder hen niet itond , en dat zy
wel konden toezien , wat zy met een

Koning deden , die hen niet misdaan,

nog met al hun vragen niette doen hadj

dat hy wraak riep over 't ongclyk, dat zy

hem aandceden , en dat , het ging dan ver-

der met hem zoo 't wilde, de zynen niec

nalaten zouden , dit ongelvk zo aan Du
Pree , als aan hun , te wreeken ; dat hy
geen van hen allen in 't minllc vreesde,

dewyl hy geen fwaarighcid maakte, om
aanltonds te Horven •, en dat hy in zyn
verder gedrag hen klaarc bewyfen daar

van geven zou.

Terwyl nu deze zaak by forme van

proces behandelt wierd , 70 ftond men
daar mede, als men die eens inden grond
inzag , zeer verlegen , alzoo vecle van

de Rechters zelfs (gelyk my dat eeni-

gen uit hen zelf gczegt hebben) oor-

deelden , dat die man waarhk ontrent

ons niets misdaan , en niet anders on-

trent zyn volk verricht had , dan wy
zelf
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zelf ontrent de onzen , als zy van ons

afvielen, doen zouden.

Zyn Hy daarentegen wilde nergens meer

Lood. op antwoorden , en at zo weinig van de

fpys , die men hem geven liet , dat hy

eindelyk , van Ipyt zig uithongerende
,

alvorens het proces voldongen was,

quam te ilervcn. Men meinde in 't

cerft , dat hy zich vergeven had j dog
geopend, en geen teekenen van vergif

gevonden zynde , zag men dat zyn

maag ledig, en niet dan een uithonge-

ring van zich zclven oorzaak van zyn

dood geweelt was. Hy wierd by de

beencn langs ftraat na de galg gclleept,

en 'er ook aan opgehangen. Die met
hem mede gekomen waren , van zyn

gevolg , had men als getuigen tegen

hem gebruikt, en toen zond men hen,

als onfchuldig aan dit misdryf , weer
na hun Land.
De Landvoogd was bly , dat de dood

van dien man hem van den zclven be-

vryd , en in Itaat gelteld had, van zyne

bittere verwyten niet meer aan te

hooren.

Ik heb dit verhaal van verfcheide

lieden, die hem gekend hadden, maar

ook menigmaal aan de waarheid ge-

twyflfelt , niet konnende gelooven , dat

'er in zoo een woeft menfch zoo veel

verftand , om zig zoo kragtig uyt te

drukken , ftak j maar ik heb het daar

na zoo , als ik het hier verhaal , uvt

den mond van een zeer bequaam Rech-
ter , die verfcheidemaalen zelf met hem
over die rtoffe in 't Maleits , dat hy
redelyk wel fprak, gehandek had , op-

geilclt , en die heeft my verklaart , dat

hy dit alles met zoo veel vrymoedig-
heid , en kragt voor hun allen geen

eens , maar menigmaal , zoo overtui-

gende, en met zulken deftigheid, ge-

zegt had , als de belle Hollander zou
konnen doen ; weshalven ook veele

van die Rechters meinden , d.it men
beter gedaan had , indien men dien

Koning weder na zyn Land had gcfon-

den, alzo zy niet zien konden, dat hyei-

gentlyk tegen ons gefondigt had , of

onder ons rtond ; dog die Landvoogd
begreep het anders , niet willende be-

kennen , qualyk gedaan te hebben

,

fchoon hy bot aan de grond was

;

dat wel meer in Indien gebeurt j hoe-

>vel het de E. Maatfchappy gecnzins

dienft doed.

Had nu een Alfoerees , en een wil-

de Berg-koning , het verftand , om zul-

ken antwoord aan dien Landvoogd, en

de Land-Raad des Gerechts in Ainboi-

na in den Jaare 1678. (wanneer dit

voorviel) te geven , hoe veel meer re-

den heett men niet , om te gelooven

,

dat onder de Amboineefen , die dage-
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lyks met onze Natie verkeeren , nog
veel grooter en fclierpcr verilandenzyn,

die zig in ftaat bevinden , om nog veel

grooter preuven van oordeel en kennis-

fe te geeven, dat wy wel breeder kon-
den aanwyfen , zoo 't ons niet te verre

van ons fpoor afleiden zou.

De Amboinees is ook van een DeAm^
wraakgierigen aard , tot zo verre zelf, ^^^^^^'

dat zy hunnen haat tegen dcfen of ge-^eer
nen , die hen gevoelig misdaan heeft , wraak-

aan hunne kinderen , als een zoorte van S'™S'

erfgoed, overgeven.

Men heeft daar van een droevig ge- y
val by na ontrent dezen zelventyd in een beeld in

Koning van Oclat , op Honimoa, ge-denKo-

zien. Hy had een bitire wrok op een """p'*»

van zyne bloedvrienden uyt een Proces, '^*"

tegen zyn Vader , en grootvader al be-

gonnen, gefproten , en had belooft, 't

kolle , wat het wilde , zich daar over
de eenc of de andrc ftöndt te w ree-

ken.

Op zekeren tyd dan verftaan heb-
bende, dat vier kinderen, zynde meis-
jes , en een flavin , van zyn vyand na
een hunner thuinen , ontrent de Zee,
of 't ftrand , gegaan
hy eemgen van zyn

waren , zoo nep
volk , en belaftte

hen de hoofden dezer vier kinderen
,

en dier flavin , by hem te brengen.

Zy weigerden dit als een daad , die Die ette^.

zy oordeelden niet te mogen doen, waar 'y'^^

op hy hen voor bloodaards , voor wy- denzoet
ven , en voor mannen , die niet waar- bedry-

dig waren een broek , maar een vrou- '^en,

wen-kleedje te dragen , uytl'chold,

dreigende hen , een fwarten hond in

hun huis te zullen werpen ; de bitter-

fte Imaadredcn , die men een getroudcn
Amboinees in zyn aangezicht werpen
kan , alzo dit zeggen wil , dat dewyl
zy maar vrouwen , en niet in ftaat wa-
ren , hunne vrouwen te bekennen, hy
een fwarten hond in hun huis werpen
zou , om die vrouwen te bcfwange-
ren.

Zyn onderzaten dan dit laatfte ver-

wyt niet konnende verdragen, wilden
veel liever 't uytcrfte wagen, en beflo-

ten dierhalven met haar zeven perfoo-

nen
,
(waar onder een flaaf was) hier op

uyt te gaan.

Vier van hen floegen de vier kinde-

ren , ider een hoofd af , de flaaf nam
't hoofd van de flavin weg , en twee
ftonden op fchildwagt. Alles dan dus

na hunnen zin uytgevoert hebbende j

droegen zy de hoofden in zakken na
huis , en gaven die hunnen Koning o-

ver, die dit alles wel fyn meinde bcllelt

te hebben, alzo een igelyk, die de rom-
pen daar dus leggen vond , oordeclen

zou , dat de Papoev/as's dit verrigc

hadden , hoedanig ook de gcdagte van

Z 4 do
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de Vader dezer kinderen was; ja de Ko-
ning had hem nog wel in zyn aanzigt

durven wryven, dat die een rechtveer-

digc Ibaffe Gods over hem was, wegens
't ongelyk , dat hy hem en zyne voor-

vaderen aangedaan Iiad.

Dit bleet dus wel eenigen tyd verbor-

gen } dog lieden uyt een nabuurigcn

thuin , die het zeer wel afgezien had-

den , maakten dit eindelyk aan de Va-
der van de Kinderen, en die aan 't Op-
perhoofd van Honimoa , den Soon van

den Heer Landvoogd De Vlcq^ , be-

kend.

Deze greep cerft zeer ftil de handda-

digen, die 't feyt bedreven, en daar na

ook den Koning, die hen dit belaft had,

en zond ze gezamentlyk na 't Kaftecl,

alwaar zy onderzogt wierden.

De fchuldigen bekenden aanftonds de

misdaad, dog zeiden, dat zy dit uyt laft

van hun Koning, en eerft na zo ondra-

gelyke verwycen , en bedreigingen
,
ge-

daan hadden , en dat hy dcrhalven dit

voor hen verantwoorden moeit ; dog
men toonde hen klaar, dat zy,dieChri-
ilencn waren, wel wiiien, dat Gods wet
verbied imand , veel min zulke onnoo-
2ele kinderen , te dooden , en dat zy
verplicht waren God meer, als hun Ko-
ning, te gehoorfaamen. Als men Hem
zeU ondervraagde , wat van die zake

Gebed voor hem gedaan, en als hy nu
aan \' Vader ons gekomen was, bad hy
dat mede, maar kon aan het Hot niet

komen, beginnende dat gedurig weer
van voren af- aan , tot dat hem eindelyk

gelaft wierd te eindigen, gelyk hydced j

nog al omziende, of zyn Pardon niec

quam; dog niemand vernemende, zoo
merkte hy mifteid te zyn, Ichikte zig
ter dood, en wierd onthallt, krygende,
ter bede van den Koning van Nocfani-
vel, nog een kift. De andre vyf wier-
den Gerabraakt, roepende niet anders,

dan Pati Cara, o, Pati Cara, o. Mi-
mm Kita OratJg Poenja Darah , dat is .•

o Pati Cara , o Pati Cara , zuipt ons

bloed: want hy had hen verklikt.

Onder de Inlanders ziet men zeer zei- Men
den verminkte, ofwanfchape menfchen ; '^^'^ft

maar zy hebben alle meeft hunnegezon- 1 1'

de leden, uitgezonderd dat veel van d'Am- kdyke',

bonfche pokken wel eenig letzel aan de of vcr-

ncus, en mond , hebben.
"'"n'^^^i"'

Vele Duitfchers , in de eerfte tyden Amboi-^
met Inlandfche Vroiiluy getrouwd , en neefen.

Tiende, dat zy de kinderkcns, als hier Verkeer-

te land, niet bakerden, nog inluirenmet de han-

fwagtels, ofwindfelen, wonden, maar^"^''""

datze die maar een los kleedje om 't lyf „^[.^'il„
iT j 1 j 1 ^

geuome-
iimgerden,en voor al maar de plaats on- neDmt-
trent den Navel verzorgden, dwongen ^hers

hunne vrouwen , die kraamkinderkens '"^^Jo"g

op deze landswyze behoorlyk te bakc- ^c i^n-'

ren, maar al die kinderen quamen daar deren.

Was , zeide hy nergens van te weten

;

dog lis hem het vuur wat nader aan de
fchenen gelegt , en alles klaar aangetoont

j

van , in zoo warmen land , of te fter-

wierd, bekende hy het feyt aan hen om ven, of in ziekte te vervallen, zoo dac

de voornoemde redenen tot wrake belaft die Duicfche hoofden zig eindelyk weer
te hebben. na die Oofterfche Landswyfe voegden.

Om zig ^Ly wierden dierhalven gcvonnift, de^en ook, wilden zy eenig zaad in 't Ie

a.in een vier, nevens die ll.iaf, om levendig gc-
oud-n rabraakt, hy om onthoofd, en de twee

weekelT
'^"'^''^

» ^"^ gegecftcld
, gebrandmerkt

,

' en voor hun leven in de keten geflagcn

te werden. De Koning , die eerlt ge-

recht wierd
,
quam zeer net in 't wit

gekleed (dat in 't gemeen 't gewaad der

doodlchuldigen hier is) op 't Schavot,
deed een deftige aanfpraak tot het ge-

richt, hen bedankende voor de genade,
die zy hem bewefen , zeggende daar na

tot de zynen , Mannen , ik ga u z'oor,

heb ik eerft gezondigt met u dit te belaften,

ik zal 'er ook eerft voor lyden , hopende dat

God my , en u-lieden, zal genadig zyn;

hoewel hy (gelyk blyken zal) niet dacht

te zullen fterven, alzo 'er waren geweeft,

die hem hadden wys gemaakt , dat hy
vergiffenis erlangen zou.

Zy , hem dit hoorende zeggen , zei-

den ,
ja , Heer Koning , ivy boopen u

haaft te zullen volgen.

Hy,die gedurig op zyn pardon dagt,

keek wel honderdmaal om , of hy nie-

mand daar mede zag aankomen ; dog

,

ven behouden , wel fchicken moeften

Men heeft onder hen oude en fterke

luiden. Ik heb 'er gezien, die, na gif- luije'IJ'

Oude

fing , over de honderd jaren oud zynde, onder de

nog alle dag berg op berg neer in 'c-Amboi-

Bofch uit hakken of jagen gingen, en"^'^""

nog vyf of zes uuren op een dag gemak-
kciyk Iconden gaan; niet half zoo moe-
de werdendc, zoo lang zy 't gebergte
op en neer liepen, dan dat zy op een
gelyke grond gingen , en zoo hen dat

begon te verveclcn, zoo waren zy,hoc
vermoeid zy ook, zelf tot fwectens toe,

zyn mogten, weer aanftonds fris, als zy,
onderweeg een rivier ontmoetende, mee
dat nat bcfweet lichaam (hun kleederen

uitgetrokken zynde) maardryvcndinhet
water liepen. Dit heb ik, tot myn
groote verwondering, van Lieden, die

my uuren aan een over hoog gebergte

hadden moeten draagen, en dierhalven

zeer vermoeid waren, menigmaal ge-

zien, en befpeurd, dat, in plaats dac

hen dit hinderen zou Cgelyk het onge-
twyffeld velen van ons doodelykzouge-

nieraand vernemende, wierd eindelyPt .
weeft zyn, en by de Geneeskundige ook

zou
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necs.

Waar
van

ZOU geoordeeld werden) zy fris, en vol-

komen van hunne vermoeidheid her-

fteld, 'er weer uicquamen, 't geen aan

hun iverig dragen klaar te ontdekken

was.
De By zeker bezoek van de buiten-ker-

fpSr'^^"' °P '"^ gebergte van Leytimor ge-

met een legen , vond ik in het dorp Hatalae een

zeer oud man van hooge jaaren, die egter nog
Amboi-

2,eer wel van oordeel, en redelyk wel

van gczigt , maar daar by zoo oud was

,

dat hem de geheele ruggeftreng was uit-

gekalkt, en zoo bloot, dat men ider

Icedje , als dat van eenJapanfche rotting

,

leggen zag.

Ik vraagde hem , hoe oud hy was. Hy
gaf my tot antwoord, dat ik wel will,

biinefen
^^^ ^^^^ Inlanders, of Amboineefen wei-

fig inhetnig van hun ouderdom weten op te ge-

rckenen ven, of die net aan te wyzeuj maar dat
van hun ^y zi" jiemeenelyk van twee middelen
ouder- 1 -^ j- '^ ^ r
dom be-

°^*^'^"en j or met aanwyzing van een

dienen. Clappus, of andre boom, ten tyde van

hunne geboorte geplant , die dan by 't

getal der leden , waar mê zy jaarlyk toe-

neemt , ook de jaren van die gene , by
wiens geboorte hy geplant is, aanwyllj

of (zeide hy) by 't noemen van den

Landvoogd onder wien zy geboren,ofvan

die of die lengte (wyzende dan op een

jongen van die jaren, die zy toen gillen

te hebben) geweell zyn.

Van het een nog het ander (vervolg-

de hy) kan ik my niet bedienen. Van
'c middel der boomen niet, dewyl de

Boom , by myn geboorte geplant , door
de oorlogen weggeraakt , en 't my on-

mogelyk te zeggen is, waar myn ouders

dien geplant hebben, dewyldie dan hier

,

dan daar , door den Oorlog geen ruli

hebbende, geweclt zyn. Van het mid-
del, om CLii Landvoogd te noemen,
kan ik my ook niet bedienen : want
myn jaren gaan verre boven dien tyd ,dat

'er ecnig Hollands Landvoogd geweeil

is. Toen de Portugeefen hier nog mee-
fter waren , en eer men oit van Hol-
landers hoorde , had ik al eenige tyd

voor Soldaat gediend, en hunne ge^vel-

denaryen liaan my zoo levendig, ais of

ik die nog zag, voor oogen. Ik Hond
over dit verhaal verzet, en koll my niet

genoeg verwonderen, dat ik daar boven
in 't gebergte een man vond, die met
zoo veel onderfcheid , van faken , voor

zoo een menigte van jaren, ja by na

voor een gchccle Ecuwe , voorgevallen

,

als een ooggetuige wiil tefpreken.

Ouder- Toen hy my dit verhaalde, was de

óomyzn Heer Nicolaas Schagbcn^ Landvoogd van

Amboina, en die Landvoogdy al om-
trent po ]aren onder de magt der Ne-
derlandfche Ooil-lndiichc Maatfchappy

geweeft 5 zo dat hy , dien ik gis , toen hy

Soldaat was, een borll van twintig jaren'

delen

niah.

geweeft te zyn , en ontrent 4 of f jaren ,

voor dat hy van Hollanders hoorde,
foldy getrokken te hebben (want in den
jare lypp. hebben zy 'er al kennis aan
gekregen , dewyl men 'er toen al Hol-
landers gezien had , zckerlyk ten min-
ften een man van 1 30. jaren moet ge-
weeft zyn.

De Heer Scbaghen , by zekere gelegen- En zyn

heyd uit my gehoort hebbende, dat ik'^^S'^^"'

zulk een oud man op 't gebergte gevon-
den had, en begerig geworden, met
hem te fpreken, was van voornemen
dien ouden en afgclcefden man in een
Draagrtoel, vermits hy al ver 't geberg-
te op woonde, na beneden te laten bren-
gen j maar hy was dien hoogen berg,
langs een zeer moeijelyken weg komen
afgaan , zonder zig van dit gemakkelyk
middel te hebben willen bedienen , de-

wyl hy zig, hoe krom hy ook was, lie-

ver op zyn voeten, dan op zoo een
Draagftoel, vertrouwen wilde, behal-

ven dat hem dit ook te groots voor-
quam, oordeclende, dat dit zyn mede-
Dorplingen tot nyd, en veragting van
zyn Perzoon , aanzetten zou , indien hy
zig deze aangebodene eer, die zelf zyn
Orangkaja niet zou hebben durven
aannemen, had laten aanleunen. Na
zyn gefprek met den Heer Schagben ging
hy weer te voet na huis, en lei een weg
van ontrent, z uuren gaans, en alzoo

van 4 uuren gins en weder , in zo hoo-
gen ouderdom af.

Nog is 'er een vrouw op Hoetoe- Oude
moeri van zoo hoogen ouder geweeft, ''^'^^"°P

dat zy ten tyde der'Portugefen mande- ^^^^^J'
kens aarde had helpen aandragen , om
de Gordyncn, of punten van 't Kalteel,

te maken , welke vrouw derhalven niet

jonger als die Hatalaces geweeft zal

zyn.

Zekere Steven Pati Ocjfcn^ van 't dorp
Hoetocmoeri, een zeer vermakelykoud
man, met welken ik menigmaal gefpro-
ken en gegeten heb , zag zyn kinderen
en Kindskinderen in vcrfcheide trappen
en geleden. Hy was zoo oud, dat hy
van den cerften Landvoogt, den Heer
Frcderik Houtman^ Lyfdienaar geweeft:

was, die derhalven al mede verre over
de ioo jaren moet geweeft zyn.

Die man ging nog op zyn gemak van
Hoetocmoeri na 't Kafteel V'iftoria

,

een weg van ruim tweemylen, over 'c

gebergte, en keerde dan zonder onge-
mak wederom. Dagelykx ging hy , niet

tegenftaande hy een Ryke Amboinees

,

en dit fwerven zyne kindren zeer tegen
den zin was, nog in 't bofch, om in de
Plantagien en Thuinen te hakken. Hy
betuigde, dat hy dan leefde, als hem
dit niet belet wierd.

Gelyk de Amboineefen door de bank Wape-

Z
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geen Oorlogs-man is, alzoo is hy ook giftige beentjes van zekeren vifch , de

van weiiiig wapenen , om zig tegen zyn pyl-llccrt genaamd , aan hare Caloewa
vyanden te befchermen , voorzien.

Hy heeft 'er nogtans eenige , die voor

hem van eer) genoegfiiame nuttigheid

zouden zyn, als hy maar moeds genoeg

had , om zyn vyand onder de oogcn te

zien.

Zy gebruiken , tot dekfel van 't hooft

,

een koperen Stormhoed, waar op zy

gemeenelyk, tot cieraad, de vederen

van den Paradys-vogel hebben. En tot

dekfels van 't Hchaam gebruiken zy,

tweedcrlei fchilden.

Zv hebben fchilden, die wel ontrent

jen of worp-pylen vuil hechten, die met
hare vveerhaaken zeer boofe wonden ma-
ken.

Groot gefchut gebruiken zy noit,

maar wel balfen , die een kogel van een

pond of twee Ichicten^ en die op hunne
Oorlogs Vaartuigen van gebruik zyn,
van welke wy aanllonds nader zullen

fpreken.

De Vaartuigen der Amboinefen zyn Hun
niet veel in getal , en van t^'een groot be- Vaartui-

lang. Van 't meefte gebruik onder henScn-
'O-

zyn hunne Par.ihoe's, praeuwen in 't

3 a 4 voet m de lengte , en by na een '
gemeen genaamd , zynde kleene vaar-

groote voet in de breedte, konncn ha- ,
tuigen, van een uirgcholden boom (waar

len , die met de witte Porcellana Horen
j

toe zy als de beltc den Titi-boom vcr-

EenAm-
boinces

na 't le-

ven met
zyn
groot

fchüi

EenBoe-
ginees

met een

rond
fchild af

getee-

kend.

hier en daar van buiten, in ettclyke reyen

bovencen, zyn ingelegt ; waar van zy

zich ongemeen wel weten te bedienen,

om de flagen en itooten van hunne vyan-

den af te weeren.

Wy vertoonen hier in de Plaat , N».
XL. een Amboinecs na 't leven , die

zeer wel getroffen, en met zulken fchild

gewapend is.

Zy hebben ook kleene ronde fchil-

den , van Rotang zeer net gevlogten

,

2 a 3 voet in de middel-lyn halende,

in 't midden met een fpitfe pen, waar
meede zy flooten konncn. Zy weten die

zeer gemakkelyk te behandelen, en daar

mede ook gefwind om te gaan ; zynde
beide deze fchilden van binnen van een

. wen.

kicfcn) gemaakt j van 10 a 11, ook wel
van 2.0 en meer voeten in de lengte, en
een voet of twee breed.

Zy gebruiken 'er gemeenelyk Nga-Praeu*

djo 's , of lange \'ierkante vlerken , by , die
^""

'er aan weerzyden over , en op de op-
pervlakte der Zee, by de minftc dyning
der zelve , zodanig komen , en zo te-

gen de golf wederzyds aanlluiten , dat
zy 't vaarcuigie alt\ d in zyn even-wicht
en op de golf houden. Zoo lang die

Ngadjo 's het uithouden , konnen zy
met die lichte en fnellc vaartuigen al

door fware Zeeën henen booren , en in

korten tyd een verren weg afleggen}

dog komen die te breeken , zo ilaat het
'er flecht mede gefchapen , want dan

handvat voorzien. Wy vertoonen in de buitelt dit vaartuigje ten eerflen om
zelve Plaat , een Boeginces met zulken

j

Ook gebeurt het wel , dat de zelve.

wanneer zy op dezen of genen boofeii

hoek een fwaare zee ontmoeten , met
vlerken met al 't onderfte boven gefme-
ten werden , dat ook grooter vaartui-

of werp-fpiets , als een korte piek , en
j

gen wel onderhevig zyn.

zomtyds ook wel pyl en boog , te ge-
I

Gemeenelyk zyn 'er 2 of 3 , die zoo
bruiken, maar die gaan nu meer by de; een prahoe regceren; i of 2 om te roe-

Alfoereefen , dan by hen , in fwang ,
jen , en een om te llieren

rond fchild zeer wel na 't leeven getee-

kcnd , onder N°. XLI.
Verder zyn zy gewoon een Tamboe-

ko's fwccrd, of houwer, een Torana,

die met zeer groote , fteevige boogen,
en gewecrhaakte pyleu , alle van Bam-
boeicn gemaakt , op een hair weten te

fehieten.

In de latere tyden hebben zy ook ken-

nis van een mufquet en (haphaan gekre-

gen, waar van zy meer prcuven geven,

met nu en dan een harte-beeftin 't bofch

te fehieten, dan wel om die met dap-

perheid tegen de vyanden te gebruiken j

hoewel de Amboineefen , die onder de
Capiteyns 'Jonkn cnBiniang^ lange jaa-

ren op Java gedient hebben , in kennis,

van dit geweer te behandelen
, geencn

Hollander behoefden te wyken.
Die van Ooil-Ccram zyn ook gewoon

hunne pylcn met eenig fwart vergiftig

fap te beflrykcn , dat geweldig in de
wonden brand , en de gencefing zeer

vertraagt. Daar zyn 'er ook die de vcr-

Naall dit vaartuig komen de Orem-Qfo-
baejen , dat zomtyds vilbh-v.rartuigen van rembae»

20 a zy voeten lang , en 5 a 4 voeten yen.

breed , en niet overdekt zyn , om dat
hen de Tent in 't vifTchen maar hinde-
ren zou. Even alzo heeft men ook an-
dere Orembaejen , die zy als fpeclvaar-

tuigen gebruiken , van de zelve lengte

en breedte , en ook wel veel langer en
brecderj waar op geraeenlyk (na dat zy
groot zyn) 10 , if , 20 , 30 , en ook
wel 40 fchcppers of Roejers zyn , die

niet met lange riemen , maar met korte

breede fpaanen , of platte fchoppen,
fcheppen.

In 't midden van zulk een Orembaey
is een fraeje afgefchotene luchte Tent,
met banken in 't vicrk;\nt , en gordynen
'er nevens, zoo dat 'er ontrent 10, if,

20 , en meer raenichcn (na dat de O-
rem-
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rembaey en de Tent, na evenmatigheid laften (en meer , na dat zy groot zyn) coradcr

der zeiven, groot is) in zitten konnen. konnen voeren. Met deeze pl^igten zy ;^J"^^°''

De fcheppers zyn voor en agter , ook wel na Macaflar, en Java, in ouue ty

wel ter zyden de tent , aan weerzciden den te varen , dog dat zy hunne vaart

Een wy-
fe van
roejen

,

byde
Ouden
mede
bekend.

op planken, daar toegemaakt, verdeeld,

en boven op zitten 'er gemeenelyk 1,
een, die op een Gong (of, zoo 't een

grootc Orembaey is , op de Tatabo-

wang) en een , die op de Tita flaat,

volgens welke Tifa- en Gong-flag de

Scheppers zeer eenparig, als by een va-

ile Maat in de Muiyk, gewoon zyn te

fcheppen.

Dat de ouden mede van zulken flag

van roejen, of fcheppen, geweeten heb-
ben fchynt my klaar toe, uyt de woor-
den van den Dichter Oiidiiis in 't vierde

Boek van zyne Treur-gedichten , in het

eerfle Treurgedicht , alwaar iiy van 't

fingen der Schippers onder 't roejen gc-
fproken hebbende, 'er by voegt;

^iique refcrt fariter ïcntos ad peHora

remos

In Isiuincrum puljQi Iracbia verfat

aq^uii.

Dat is

:

Gelyk de
Trom-
mels ,

waar
opzy
de Roci-

maat
floegen.

De Roejer zingt 'verheugd , en ploft met

nette {lagen

Gelyk als op de maat de Riemen in de

Zee.

Hy weet ze ook op de maat cenpaarig te

doen draagen

En maakt zich op de maat tüt niewwe

flagen ree.

Dat men in oude tyden ook Tifa's,

en Trommels tot het ilaan van die Roei-

maat gehad hebbe , toont ons de Dich-
ter Claudianus in het ^"^ Boek van den lof

van Stilicon , daar hy van Baccbus roc-

jei-s op 't roodc Meir zegt

:

En de

Gezan-
gen on-
der 't

Roejen.

De
Tsjam-
pans , of
Cora-

—— Taurinaq^iic piilfti

Baccharum Bromios invitant tympana
remos.

Dat is

:

- »

Tertvyl dat een Bacchant da roei-maat

quam te geeven ,

Om op dat Trom-gcluyt de Gohen door te

Jlreeven.

En dat het zingen onder het roejen

ruim alzo oud was , toont de Propheet

Ezechiël Gap. 17: if. Daar hy vznTy-

rus zegt : JJe Schepen van Tharzis zon-

gen van u.

Behalven dezeOrcmbacjen hebben de

Amboineefen ook Tsjampans , zyn-

de vaartuigen, die een mail hebben, en

die , alzo zy overdekt zyn , wel f a ó

tot aan het Eiland Madagafcar met zul-
ke geringe vaartuigen voortgefet heb-
ben , zal ik nooit gclooven. Wel is

waar, dat in hunne getallen, Sa,Loe-
\va,Telo, Atta, Ninia,Nenoe, Hitoe,
Waroe, Siwa, Oefa, die i, z, 3, 4,
f-><^->7i^-,9-, 10 , beteekenen , en
boven welken zy niet wel weeten te tel-

len, eenige gelykheid te vinden isj

maar die en is van dat gewigt by my
niet, om my te doen gelooven , dat die

den Amboinees daar gebragt heefc, al zo
weinig als dat hy de Rcgcering van 4
Opperheeren daar meede zou ingevoeix

hebben,

Ondcrtuflchen zyn 'er geleerde lui-

den geweeft , die dit vaftllelden.

Eindelyk zo hebben zy ook een zeer
groote zoort van Vaartuigen , een Co-
racora , dat is, een water-fchild-pad,
met reden zogenaamt, alzo zy gemee-
nelyk zeer traag van voortgang is.

Dit is een overdekt vaartuig , 80 , 1 00,
en ook wel meer voeten lang, wel 1 1 of
14 , (en , na zyne groote , wel meer)
voeten wyd,van een groot midden-ver-
trek , of zomtyds ook van z a 5 fraeje

kamertjes , voorzien , en by een fblle

Zee niet onaangenaam , nog onbequaam,
om mede te vaaren, alzo zy, indiende
wind goed is, ook zeilen konnen > dog
by fware zee, en tegenwind, ploffen zy
maar in 't water , zonder iets te fpoe-
dtn, en arbeiden veeltyds zig zelven in

flukken.

Op zulken vaartuig hebben zy ge-
meenlyk , als 't van 1 Gnadjo 's is, fo , van

l
Gnadjo 's 60 , 70 en meer , van 4

Gnadjo 's, 80, a po fcheppers, die ver-

deelt worden, niet alleen beneden in dat
vaartuig , maar ook op 2 , 3 , 4, en
meer roeibanken aan wederzyden , die

zy Gnadjo 's noemen. Onder dit getal

van fcheppers werden mede gerekend,
die op de Gong en Tifa liaan , alzoo
zy op digtmaat fcheppen.

De grootlle Coracora's hebben je-

genwoordig 4 Gnadjo 's 5 hoewel 'er in

oude tyden wel van zeven geweell zyn,
hoedanigcn Coracora die van het dorp
Oma, op 't eiland van dien naam, plag-

ten te hebben.

Deze groote vaartuigen , waar op zy
ook veel geweer, en baden, voeren,
werden mceft in tyden van Oorlog te-

gen hunne vyanden, ofwel tegen Roo-
vers, die hunne kullen onvry maken, en
menfchen van daar rooven

, gebruikt.

Om de Zee van deze laatlte te zuive-

ren , als ook om zommige zaaken op
Ceram, en elders, te vereffenen, zyn

de
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r, de Landvoogden van oudsher al gewoon , eerlle onder den Zecvoogd, het tweede

"^^t(xht"?cwccft alle jaar in den Ibllentyd, inde onder den Onderzeevoogd , en het der-

die rond- maand van Oótober, met een gehecle

om Cc- Vloot van Coracora 's , Ceram rond te

'"", fcheppen , dat wel een tocht van f a

gedaan ö weken geeft , en die de fmalle gemcen-

'wcid. te (die verplicht is een maand voor niet

de onder den Schout by nacht is geftelt,

en by alle welke hoofden, om deze Co-
raCora 's en Efcjuaders idcr op haren rang

te houden, ook een Filcaal vande Vloot Alsook

aangeltclt werd, omzoodanigcn ,diete-""j ^"

voor de t. Maatlchappye jaarlyks telgen 't Placcaat der Honyi-tocht, dat order te

werken, om hare Dari of Hofdienft, hen cerll voorgelefen werd , zondigen, houden.

vaar toe ider huisgcim een man geven

moet, te voldoen} op haar eigen kollen

meeft doen moet, fcheppende indietyd

7,00 bloedig en langdurig dagen aan een

gerechtelyk aan te fprckcn, en hen de

boeten, daar toe geitelJ, af te vorde-

ren} dat zommigc Filcaals al vry wat
grof gedaan hebben, gelyk zy, het te

dat hen 't fwect op de ruggen door de veel genotene daar na ook hebben moe-

Zon als tot Sout bereid werd. Zy ne- ten uitkeeren.

men hun voorraad tot dez.en tocht ge-

mcenelyk mede ; dog vinden hier en

daar ook nog wel ecnige buitenkansjcns

van Viich, die overvloedig met 't net

gevangen werd, en wild verkens, her-

tc-beelten, of wild koejen-vlecfch, 't

geen zomtyds mede veel bekomen wort

,

en dat hen zeer veel helpt, alzoo een

iimboinecs met weinig te vreden .is.

üiidertuflchen geeft de E. Comp. ook

aan ider Inlander anderhalf a twee pont

liyll daags, en aan ider Coracora 7 ;\ 8

kannen knyp. Ook krygtiJerÜrangka-

ja, die een lid van den Landraadis, op

deze Hongi-tocht , 1 1 kannen Arak

,

Il ponden Spek en Vlcefch , en een

maat Rylt, en 't zelve krygt ook, als

een giftc van den Heer Landvoogt , de

Koning van Titaway , en zedert HaJJan

Soekiman op Batavia geweell is, is dit

ook aan de Orangkaja 's van Hitoe , en

die onder Larike behooren, toegclegt.

Zeker Amptgenoot van my fchreef

my op zekeren tyd , dat hy , tot Kellc-

moeri zynde, in ecnen trek meer dan

200 manden Vifch had zien ophaalen,

behalven , een groot getal fchoone Bos

verkens , welker Ipek weergadeloos

fchoon was , die zy daar bekomen had-

den.

Uit dezen grooten overvloed is lichtte

begrypen , dat men den afgclloofden

Ambomees zeer gemak kclyk daar van

iets toewerpen, en overgeven kan, dat

zy ook zeer wel weten ten nutte te

brengen, en vry verre te doen ihecken.

By groote Nagcl-gewartchen, nogtans

ontiloegen haar Edclheden, by Schry-

vers van den 14 Febr; in 't jaar i^Sf.

den Amboinees van dit fcheppen.

Hoe Deze Vloot, by hen de Hongi ge-
fierkdefcnaamt, beilaat zomtyds in fo, zomtyds
viüotis.

jj^ 60. en ook wel in 70 CoraCora's,

die van een Zecvoogd , behalven de

voorzciler, en van een menigte Konin-

gen en andre hoofden, voorlienzyn. Zy
plachten in oude tyden maar vervolgens

agtermalkanderen, volgens iders rang ,te

Indien nu deze of gene dorpen niet

konnen medcfchcppen , ot voor die

reize door den Heer Landvoogt ver-

fchoont werden, zoo zyn zy verpligt,

ider dorp, een Kalkooven met kalk voor

de E. Comp. te branden.

In oude tyden pla^t de Heer Land- Afteekc-

_._^ _J j_V'_ '. _
,^ j_. t' _..:„„ ning varaa

Verdee-

1'ng der

iclvc on

voogt op de Coracora van den Koning
^^ qq^^.

van Noenani\'el gcplaatit te werden ; cora.

dog nu werd hy gcmecnclyk op die van Waar op

den Koning van lit.iway, waar op hy"^^^!"^

twee a drie fraeje behar.gcne kamert- g^pijat^

jcs heeft, gchuisvell> hebbende buitenis.

zyn Lyf-wacht , nog wel fo a óo Sol-

daten onder een Lieutenant , of Vaan-
drig, by fich, om hem in dele of gene

voorvallen daar van tegen de vyanden te

bedienen. Deze Coracora vertoonen

wy u in de Plaat N°. xm, uyt welke
men ten naaften by van de andren , die

minder zyn, (alzoo defe een van de

grootlte is; zal konnen oordelen. En
om u een denkbeeld, van zulk een gan-

fche Hongi, of Coracora- Vloot te ge-

ven, hebben wy die, zoo als de Heer
Landvoogt Cojett A". 1702. daarmede,
in drie Esquadres uitgetrokken, en Ce-
ram rond gefchept isj in de zelve Plaat

zeer net al-geteckent.

De voorzeiler van deze \'loot was de

Gnatohoedi , of het Hoofd van Mared-
heyka, volgens een oud voorrecht, hem
gegeeven.

Daar op volgde de Coracora van Ti- Uit

taway , waar op de Landvoogd , alsjJ^o^'S^

Hoofden Zeevoogd dezer Vloot was,yj„„^,

't geen aan zyn vlag en wimpel 'er on- de??

der, en zyn groote Vlag beneden ,
ge- Vloot,

noeg te zien is.

Aan wederzyden van den Zcevoogt

,

ziet men eenjagt, dat den voorraad, en

de Oorlogs - toebereidfelen , mccde-
voerde.

Daar na volgen de andere Coracora 's

van 't eerfle Èfquudre , 6 m de eerlte

linie, te weten, die van Halong, Soya,

NoefTanivcl, Kilang , Hative , en La-
toehalat. In de tweede Linie , mede
6 Coracoras} te weten, dicvanAlang,

an

der drie fcheppen j dog dc Heer Coyet heeft ze in
]

^ _
Hooiden

j^j.j£ fnialdeclen verdeelt, waar van het'iBaguala , Erna, Hoetoeraocri, Way,
Soe-







N G i8;

Van alle 2j
als "er op den 19. OBober,

in 't Jaarw, bevonden zyn, gedaan 'K
doord^AROLus Schulekus

als ar^#/, ten overlban van
fmnitteerdens ^ nevens
\ nieuwe dito.

Mon fier-

Rol der

Coracora
Vloot, in 't

Jaar 1709.

Naamen der Ct Gemonteerde met

7'itameten, Orangkaji'

Habloem Macatita , Q

;Tcii,Snaph

3

Cornelis Moriani , H(i

Pieter Sawiioe^ Radj

I'

Antoni LetepcJJiy Patj

^o«(ïi 'tafirijfa^ Patii
;

Henrik Gomes , Gnat

Thomas Neyra , Pati
[

.

Matth: Patinipa, Oij

^oumettt, Orangkaji .

^öfo^ Pmturi, Oraij

Toehaleky Orangkal

3?/2f«f Ferdinandus
,

Capoeceti, Orangka

Abraham Lopis, Pa

z

4

I

4

^(f//V , Oraiigkaja

Gerbrand Siocta , (

A/ita, Orangkaja

Sareaaï, Orangkaj

Ririattay Radja v

Pijlona^ Orangkaj

Matth: Hattalabe,

Patti Saulifa, O

I

2

z

Tian/portere Coi 20: 28

<^orpor. , Sotd,

Gnadjo's.

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

5

3

3

3

3

5

3

4

Manfchap.

Natos, Scheppers,
zo 70

f4

r4

fo

ro

fS

<Jo

ff

fp

ff

<Jo

70

f3

f<5

ff

38

fS

61

60

^f

7

Zi

20

^f

10

21

12

10

10

22

if

20

16

12

18

22

16

ï6

20



i
- ^^2^a Jitau'aj. j£cr op de Jfeer Cju^a-nT
Ji. Ccuett ali Zcci-co^J ./" jjcz .

yan Oorlog ,

ran Oorlca .

K .Jlatana .

c'. Kadia ^\ya..

7 . JLzJfa Jfcissano-ct

.

S - Roiifj Kt/ofia

.

JZ .-RuJUJ^-a/a .

ly .Rot^aSamel. Ortui e/t yi'aljhe

IJ . JiaJ^a Jfarocko . .-iborc .

Ji^'aXUvd.
. Sn Jen L, ut/tT

Ji ,tUuLu' tJnder-2,€£X'oc^d .

KiUfUUo:

JlaJ/iZ .Odnta/o .

C^J/t

.

-^/•>rri Linta .

. hsal^clo .

S4- Iicemaif •

J^ . Rohoittant en C^j/toL} .

J0. Jfaicepoeich

3J. -'ffassajv_y .Tóetiui en ^

J8 . Tcmrmlc^oc , en Jónwe.

40 . Ca^uw eit Tdauw -

4^. Jha in. Ccetsr

.

4Z. Ji^ya. .

43-TacU/iae .

44.JiUn.

^è- Wcrtiuinui .

4f.JiaJ'\7 OeLu Sam' Jici/ic.^tscjol

48. .dj?ys 'J'^t'

éfe^.J*t?rtt) • wiiiria en .J*cy .

5(7. .'^/cUtyt-.

^Z. Sa^Mveyit . Paj>ei-ce en Jt/auif .

5J . Jüefiétha .

^4.0uu- .

iy$.\Pir:>e /« /anceno .

iyC..itohc en Leniiife .

g^.ïhatrt^óe .

M.CatTujfun .

éo.-dftuüuv fn S/u-aj'üei^"

ê^.^e*tuzkcM .

öh'BeJ/i .

SS.JViiniAU- .

r



N G i8;

Van alle d ^Is 'er op den 19. OBöhe}\

in 't Jaar v^/ 5 bevonden zyn, gedaan

door di^AROLUs Schulekus,
als ^Voght^ ten overflaan van

pnmitteerdens ^ nevens

r nieuwe dito.

Monder-

Rol der

Coracora
V! oor, in 't

Jaar 1709.

Naamen der Ci Gemontcerdt met

_ , .Tcn.Snaph.
<titameten, Oranglcaj-^ . ^

Habloem Macatita , Q
3

2

Corndn Moriani , He

'PieterSawito^, Radj

Corpor. jSotd,

Gnadjo's.

^«/o»i Letepejji\ Pa'

'yonasJ'apiriJfa'i Pati[:

//ew-i^è GöW2<?^ , Gnat

T^ow^ïJ iVl?ym , Pati
^

;

iWaW/^.' Patinipa, O

^oumtte, Orangkajjj .

Jacob Pinturi , Orar

Toehalele, Orangka

ifaac Ferdinandus, <

Capoeceti, Orangka

JbraiMm Lopis, Vi

Kelit , Orangkaja

-Gerhrand Sioeta , C

Jitta, Orangkaja

Sareaal, Orangkaj

Ririatta^ Radja v

Pijiona^ Orangka;

Matth: Hattalabejj

Patü SauUJfa , Ol i ;

2:

2:

I :

2:

z:

2:

+-
Tranfportere Coi ^q

Manfchap.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

Natos, Scheppers.

70

5

3

3

3

3

3

4

iO

7

2t

10

^f

10

21

12

10

10

22

ïf

20

16

12

18

14

22

16

20

ï6

20

6r

r4

f^

fo

fo

öf

f8

60

ff

<J4

ff

öo

70

f5

f<5

rr

38

60

28



MONSTERING i8;

Van alle zodanige, zo Oude als Nieuwe CORCORREN, als 'er op den 19. OBobcr,
\ in 't Jaar 1709. ter Rheede van Amboim, voor en aan 't Kafteel VÜmidy bevonden zyn, o-edaan k^"""

door den Boekhouder , en Secretaris , van den E. Agtbb: Raad van Jiijlitie , Carolus Schulerus
als aangefteld Fijcaal der voor handen tljnd^ Hongi , oï Corcorre-Toght ^ ten overltaan van

de Afliftenten , Jfaac Metfler , Henéik t'Hooft , als exprefle Gecmmittecrdens , nevens
den Werf-baas, Comelisjanjz. Alars, tot het nameeten der nieuwe dito.

Monfta-
R.jlJcr

Coracora
Vloot.in't

Ja:tr 17C9.

NaameK der Corcorren~Hoofden.



innamen der Corcorren-Hoofdeh.



»<|flalificeerde i

'i^lyjilkrs. f'

L

P,
• U
P

L

Si

K

P

S, .

F

^
\

1
t

I

I I

:rvr. Predikant,

Jahirn Parent.

Fifcaal J. Bot-
ndorp.

Wel Ed. Aghtb.
jLT Gouverneur,
uan z-un der Stel,

Gcmontcerdt iilet

Ba(ren,SnaPh. Corpor.,Sold.
ZO .-28

1 :

2 :

I :

I :

I :

2 :

3:

I :

I :

if

6

f

4f 66

Gnadjo 's.

5

4

?

3

4

3

3

3

3

4

Manfchap.

Natos, Scheppers,

1310

20

12

24

7

10

3<J

10

20

2/

zo

18

20

I(S

20

20

^4

if

3^

rr

77

38

^7

60

60

47

/o

02

ff 1

(54

f8

71

74(5 2J7Ö

^, f;; ondervoi'uJen tot Amboina, aan '/ Cafieel Vit^oria,
^ V ^7^(3^^ 1709.



Nader MONSTERING,
Gedaan op den ii.Oéiober, 1709. door endc ten Overftaan als vooren

,

van zodanige CORCORREN, als zedert het doen van de Monste-
ring, van den 19. deezer , hier nog ter Reede zyn gekomen.

185
\

Naamen der Corcorren-Hoofde».
Met welke Ncgryen die Cor-

corren Gecombineerd lyn.

Theunis Pieterfz. , Orangkaja van

Era/mus Cajadoe, Hoofd op deCorcor van -

Joamcs Simau , Orangkaja van

Fra»fiifio Latoepautv , Hoofd op de Coicor van

Zmc/is Tamilawwbtjji , Orangkaja van

Rahhmel, Orangkaja van

Jatob Caflanja, Orangkaja van

Sikapali, Orangkaja van - - -

Simitauw , Orangkaja van -

touahoela, Orangkaja van

Baycolt , Orangkaja van

Thomas Roemptein, Pati van • . .
.

Hatoemem, Orangkaja van

Latoehelee, Orangkaja van

Kiay Maas , Orangkaja van

Hoetoemocri.

Way.

Baguwala.

Swohoko, Amahey,Ma-
kriki, en Elipapoetch.

Tamilau , Scpa , en

Toclocti.

Tomahoe , Polematta,

Hoecomina , MalTa-

rctte, en Fogi.

Hative , en Tawiri.

Haya , Tehocwa , en

Walaja.

Caytetto.

Tengah Tengah , Tolc-

hoc, en Pafirpocteli.

Toeban , Loehoe , en

Maflavoy.

Liliboy.

Ücrien , en Aflaloclo.

Waccailhoe.

Larike.

Lengte der

nieuwe
Cürcorren.

vadcin, vueten.

r

Somma dn Corcorren. IJ- ps.

Breedre der

Scl\er.

vadem, voeten.

Gequaüficcerde

Miniftcrs.
Gcmontcerdt met

Ballen, Siiaph

I

Cürpor.,SoId.

Gnadjo's.

I :

I :

If :

Manfchap.

18

•5

«5

Natos, Sehcppers.

öo

70

44

48

5"3

60

70

<So

f8

1°

18

10

10

20

z5

10

iji 8o(!

Aldm gedaan , nader Gemofifterd , ende ondervonden tot AmhoiM , aan't

Kajleel Viaoiia, den ii. 0(ftober, 'm 't Jaar 1709.





A M B o I N A.

Soeli. En dan de derde linie , waar in

i8r

En zeer

nette

Aftee-

kening

der zel-

ve.

maar deze vier Coracora's, te weten,
die van Samet , Oma , en Waffbe te za-

men, die van Liliboy , die van Haroe-

koe , Aboro , en Halalihoe te zamcn

,

en die van Caybobo ; zynde alle Cora-

Cora's van Chiiilen-Koningcn , en O-
rangkaja's , uyt i6 Coracora's bellaan-

de, en ieder een Princen-vlag,en Geus
voerende.

Het tweede Efquadre , waar in niet

,

dan Mooren , waren , die daarom tot

ondcrfchcid ook een witte halve maan
in hun roode vlaggen hadden , beltond

uyt if Coracora's.

De Koning van Hitoe zeilde als on-

der-Zeevoogd , en Hoofd van dit Efqua-

dre , met zyn Coracora voor uit, waar
op ook Hans MeiJIer , Luitenant der

Hollandfche Troep , die mede ging

,

geplaatft was , waar na ter linkerhand

van hem , eerfteen Advys-jacht, en daar

na de andere Z4in 5 linien aldus malkan-

dren volgden.

Namclyk in de eerfte Linie , de Co-
racora van Kaytetto , Wakkal j Ma-
mala, Ccyt, Negri-Lima , en Larike.

In de tweede Linie , Tagalifa, MalHi-

rctte , Aflaloelo , Wakkafihoe , Way
Samoe , en Leytnoe. In de derde Li-

nie Roehomoni en Caylolo , Hatoe-
poetehj Maflavoy, Toebang, en Loe-
hoe , met hun drien eene Coracora te

zamen , Tomilehoe , en Tomoewa-
ra , te zamen eene > Bonoa , en Ca-
bauw , en Pelauw een Coracora met
haar beiden.

In de vierde Linie waren de Coraco-

ra's van Iha en Coelor, van Haja , van

Toelchoe , van Liën , van Latoe en

Hoewaloy, en van Werinama.
Eindelyk volgde de Schout by nagt,

zynde de Coracora van Oelat , waar op
de Koning van dat dorp , en de Fi-

fcaal der Hongi
,

(toen Samtiel Rothé)

was , die voor een Kfquadre van 18 Co-
racora's alle met Prinie Vlaggen, meeft

van Chriilen-en ten deelen van Heiden-

fche Dorpen , en in 3 Linien verdeeld

,

voorüyt zeilde j gelyk hy ook een Ad-
vys-jacht by zig had.

In de eerlle Linie waren de Coracora 's

van Porto en Haria , die van Nollat,

van Sirifori, die van Saparoewa , Fape-
ro en Tijouw , die van Toehaha , en
van Ouw.

In de tweede waren die van Piroe^
en Tanocno , die van Abobo, en Ley-
nitoe, die van Akoon , en Amet , die

van Ihamahoe , die vart Camariën , en
die van Amahey en Elipapoctch.

In de derde Linie waren de Coraco-
ras's van Hatoewe , die van Sai^'ay,

(Heidenfche Dorpen) die van Rocnïa-
kay , üie van Befi , die van Hatilen , en
Nuniali , welke drie laatlte mede Hei-
denfche Dorpen waren.

Dus ziet men dat deze Hongi , of
Coracora -Vloot, uyt 62. Coracora's^

2. Advys- en 2 Voorraad -jagtcn , be-

llont.

Om nu nog nader kennis van de Man-
fchap , die op ider Coracora gevoerd
wera , als ook van 't Oorlogs-geweer,
dat zy mede neemen , te ki'ygen , zo heeft

men maar deze bygevocgdeMönfter-Ly ft

der Vloot, die in 't Jaar iTop. met den
Heer Landvoogd Fan der Stel uytging,
na te zien , waar in de Naaraen van de
Coracora-Hoofden , der Dorpen , van
de groote van verfcheide Coracora's,

van de Lieden van Rang , die toen daar

op voeren, van de Ballen, Snaphaanen^
en van de Nato's, (Amboinefen , tot

eenig ander werk , dan fcheppen , en
tot 't flaan van Gong en Tifa gefchikt)

als mede van alle de Roejers, ofSchep-
pers, der Vloot , zeer net uytgedrukt
werden.

Hier uyt blykt ons dan ook , dat op
zulken Vloot 3181 Scheppers, behal-

ven nog P78 Nato's, geweell zyn> die

zekcrlyk met de Europifche Soldaaten

,

en met de Wapenen , die zv by zich

hadden, in Haat waren om wat groots

uyt te rechten
,
gelyk ons hier en daar

in 't verhaalen van de Saakeu v^an Am-
boiiia blykcn zal.

Om nu het net getal der Coracora's,
die ider Eiland opbrengen moet, tewee-
ten,alzo zy hier nog niet alle genoemt,
en 'er verfcheidene in beide die Vlooten
t'huisgebleeven,en verfchoont zyn^ zo
heeft men maar deze volgende Lyll, zo
als het in 't jaar 1705. daar mede gele-

gen was, na te loopen.

Byfondre

Lyll van

de Cora-

cora 's;

zo als zy
in 'tjaar

i7o6.ti;

zamen
fchepten

met idcrs

Dati's 'er

by.

Het Eiland Oma levert 'er zes uyt, te weten:

Coracora 's.

Het dorp Oma,J
en Waflbe. (

Aboro r

Holalihce i

Karihoe •{

Samet
\

Harocko ^

Dati's, of Manfchap, tor dcHof-
dienlt vcrpligt in iedet Dorp.

80

^4

60

48

47

II. Deel. 342 Pc-
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Tianfportere. Coracora 's. Manfchap.

2 340

Pelauw —— —

—

I — — 114

Cubauw ^ - — 36
Rchomönic — - 1

- 41

Liën " « I —

—

—

—

6f

Tengah Tengah"S - i 36
Pafir Poeteh ^ - .i.^-.^— 45

Het Eiland Manipa leverd 'er vier uyt.

Tomilchoe,en^ •

Tomoew^ua "^ —
Bonoa ^ •—

—

Hatoepoetehj
Kelang f

•

Maflavoy C —

-

Tocban "^ •'

De Chriftenen op Bonoa,,
en de ,

Mooren —

—

i

Onder Het Cafleel Vi^oria zyn 14 Coracora''s.

NoefTanivel f 1
! i — -— 35

Seilale | — ^— » —^ iz
Hatoe <^ —. . I . I 39
Oerimeiïen

|
• . _ . . . w m m 24

De Laha
[^

—— .. 1. » — j-

Kilang r — — i — — 45

Soya beneden "C~^ i — — ör
dito op 't Gebergte^ — —. — 35

Hative 5 — — i —— —

—

6f
Hockonalo u — _- —

. . . ip

Hoekoril

i

802

6ot

Halong r ' i • 37 1404
Hative Kitsjil^ — —— —

-

ly

Latoehalat C — — i — — 81
Amahoefoe < ^ » zz
De Laha C - .. - — .—

.

<s

Marcdiieyka r . i — 36

De Roüdenbcrg "^ — — — —— zz.

24 Bagu-
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Tranfportere. Coracora's. Manfchap.

r 8

Baguwala i ^—
• • 4°

Soeli I — — 31 "

Way I —— 4i

Hoetoemocli - 5 ^
' ' ' ^°

kleen Hoetocmoeiic — —
• • 1°

Alang I -^ •— 87

Liliboy • — I — — 80

H
De Kujl van Hitoe levert op zig zelven zes ,

en met Ceram''s deel, 'er onder behoo-

rcnde, zeven Coracma's uyt.

Hitoe-Lamac i ol

Hüa - - i '
•

89

Mamalac — r -— <38

Morela"^ — 10

Wakkal^ — i — 45

Ceyt e _ _ 1 35
Hahoetoena j • 3^

-. . 26

Op Ceram onder Hitoe.

jit

Tanoeno f — — 1 33
Piroe -

j

— — — — — 49
Kerin - 1 — —

—

— ü
Leflelehce 1 — — —

—

P
Lackemoy 1 — — — — P
Poepoclocwe I

— — — — 14
Soamoeri

|

—

—

—— — — f
Saoli -

i^
_ — — 7 , 4

Op 't Eiland Honimoa zyn 8 Coracora^s.

Oelat 5 — — I — — po
Itawakka c •"• — - — 80

Papero ^ — — i — — 70
Tijouw 3 -— ^— --^ --

f5

107S

Lain - -i

Wafela |

• 37 "

Lebelehoe ^^
— — 2.6 2481

Kaitetto ^ — — 1 — — — i?

Wawani \ — — I9

TehaVaa J — — 20

Noekoewali - — — — — — 12

Nauw - f — I —- — — 26

Hennelatoewa 1 — — — — — — 21

Henneheloe "{ •
—— —— — 28

Hennelale \
• _ _ _ 25-

Binauw - L • 22

8fr

V4

31 3649
Aai Toe«
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Tranlpoitere. Coracoia 's.

2,

GE VAN
Maaichap.

31

Tochaha
Siiiiori

üuw
Nollot
Ihamahoc

Porto ^
Haiii ^
Boy C

•— I— I

— I

— I

I

— I

O-^'t Eilaml Noejjalaect^ zyn 3 Coracora's.

1 itaway r — — l

Sila - i — -
l.eynitoc

Abobo

Amct
f.

]Nuluhi;0

Akuüii
(^

Op Groot Ceram zyn 8 Coracora''i.

fCbclor S

lh.i - \

Latoc - 5
Hoewaloy \

Elipapocich f
Amahcy
Makaii'ki

Sowahoko
Sepa - -

Tamilau r
Tolocti ^
Haja - C

Walaja C
T ocuiia v
Lcymoc (.

Folin ^
'^odoe^(y^
Hatiahoc ^

Hatocmcicn

,

Werinuma .

ToIdo -
{

Kifnlru f
Celoi- I

Kclimoeri'^

Kclibon
|

Touw ^

I

\ -
I

~
l - -

—
I

I —

Op, of onder, Larike bchooren 3 Coracora's.

fi6
I 13

'2-r

85
80
ii5

49
pi

44

'4

f4

04
4i
10

70
61

70

4r

r^

IJ

40

öo
60

21
20

8

I?

4

40
fo
3>^

i<>

3^

7
?

Laiikc —
Wackafihoe —

5"2

8S

^74*^

3 «^49

34f

874

Oc-



Tranfportcre.

Ocriën ^
Afl'aloelo i

AMBO
Coracora's.

I N

3

A.

6z

i8p

Manfchap. 5"74<S

zS7

Op Ceram , onder Oma ftaande , zyn 3 Conicora 's.

Caybobo C —
Hatocfoewa <
Wayfania C —

Camaricn r
Tihoclale

^
beioevvawan C

Roemakay —

— I

6^
IP

17

4P
20

7?
Lf(S

Op het Eiland Boero r\n f Coracora's.

Tomahoe f
Poknata

I

Hoekoniina^
MaCnucuc
Fogi -

Way Sama/.

l.cliali \

Locmaite
f

Luccla ^

Tagalifi (

L

llat -
I

Rara - J
Maraoelat

;

Cajeli -

Waylola
üclilima

JVlaJlavoy

Ekia C
S.ilatti ^
Lomoy C

L

^7

3 +

34
^7

^7

f^
i7

4J

4i

14
^3

3^

40
'7

30

3^5

20
28

(jOi

61 0718,

Detc Coracora's , te zatncn gctrok- I werden. En 't heugt my dat ik 'er 6a
ken , beloopen een getal van 6 1 vaar-

1

getelt heb ; 't geen daar van daan

tuigen, buiten welke men ni de Lyft ! komt , dit deze en gene van Ceratn

van de Heor Coyet 'er nog eenige van
|
dans eens komen , en dan wel eens

Ccram 2.iet , die hier niet opgebragt |achterblyven.

Aa 5
VIER-



ipo BESCHRYVINGvAN
VIERDE HOOFDSTUK.

REglement 'voor de Coracora-Vloot. Biiyten-voordeelen die de Landvoogd
'joor deze Hongi-tocht trekt. Rapport lucgcns een Hongi -Tocht , in 't jaar

l/of. dcor de Mcf['^ . Du Rieu, Schulcriis , f« Munniks , gedaan. IVeerbarjiïg-

heid der Orangtoeha's op Nuniali. Die bclajl 'werden mede na Ambon te gaan,

om zich te verantwoorden. Dog de Orangkaja belooft van 't gebergte aan V Jirand

te komen. Klagten van die van Bonon, Larike, Wakkafihoe, f« Aflaloelo, over

die van Nuniali , als Roovers. Ecnige Nagelboomen in de Alfocrcfche Negry
Oelafoeni ontdekt. Die men belaft U}t te roejen. Trots ant-woord van die van Ha-
tocnoeroe aan onze afgefondenen. Land-Tocht van eenig Volk^ om na Spccery-boo-

men te zoeken. Door die van Hatoenoeroe belet. Klagten van die van't Dorp Befi

over den Corporaal aldaar^ en over Imam Saiafla. Vergadering op Saway, om de

Gelchillcn aldaar af te doen. Nader bericht ivaarom die van Bcfi gevlugt ivaren.

En onderzoek van den aangeklaagden CoYpora.a.\ ^ ra Imam Saraffir. Die alles ontkennen.

Celyk ook meer andere fwaardcr Befchuldigingen. Klagten van die van Bcfi zelf^ tot

bevefliging van V vorige. Bericht van Orangkaja Lokman, wc_gfwNovaGuinea,f»
Speccryen aldaar gezien. Zyn grooxe magt op Keffing. Gocli Gocli befchreven.

Benevens Oerong. En Goemclang , enz. Nader bericht der ürang Toeha 's van
Nuniali ,ra klagten over hunnen Orangkaji. De Lyken der verftagenen door Alfoeree-

icn werden by de Cerammers noit begraven. InfirnElie van den Landvoogd aan de

Leden van den Raad , tcrwylhy op de Hongi-Tocht gaat. Van het Orangkayen-
Feeft. En om nvat Reden dit Feeit gegeven werd. Het geial der Gaften, of der

Chriilenen, in'tjaar 1711. En der valle Gcl'ondhcden. Spicgel-gevcgten der

Ambonfe Cirootcn na die Maaltyd. Het Feell der Mooren twee dagen 'er na.

En 't verdre die maaltyd betreffende. Wat de Landvoogd voor dit Feeli in V by-

zonder trekt.

E
Er deze Hongi-Togt aangaat , zoo
is men gewoon het volgende Re-
glement (zoo als dit in dezer voe-

gen onder deze Landvoogt gedaan wicrd,

alleen met verandering van den naam des

Landvoogds van die tyd) de ganfche

Vloot der Coracora's, en allen, die daar

op gebieden, of vaaren, voor te leien.

Adriaan van der Stel,
Raad Extraordmans van

hidia , mitsgaders Gouver-

neur en Dnecleur over de

Prüvmtte Amboina , met
den aankleven van dien,

onder 't beleid van den

Hoog Edelen Heer
, J o a n

van Hoorn, Gouverneur

Generaal , ende de Edele

Heeren Raaden , van Ne-
derlands India , allen den

geenen , die dezen zullen

zien , ofte hooren lezen,

Salujt , doen te weten :

Het Re-

g'cmcnt

Voor de

Ai :oo by de laatfle uyttogt der Corre-

en meermalen
,
gere-corre magt

,

marcqueerc zyn , diverfe onordenlelykhe-

den, ^y <^i? Amboineefen , in gehuyk^be- Conco'
fiaande principalyk in 't voorby fcheppen .^^^-'^^oot^

of wel het al te verre agterblyven van de

Corcor , waar op wy ons bevinden y^t geen

de gemeene 'man , of fcheppcrs oorzaak geeft

^

tot flroperyen , als die , zodanig buiten 't oog

zynde
y
gewapend .^ even als openbare vyan-

cien in de '^t^x^cw.^ e« Dorpen, 't zy die

verlaten of niet verlaten zyn , heen tn

weer hopen ^ rooven., en moefcoppen .,en dat

't zelve gedoente niet alleenig flrydig is inet

't gebruik in ten wel Gepoliceerde Re-
gceringe ; maar zulks ook kunit te flrek-

ken tot affchrikking van fommige Durpvol^

keren , welke anderzints wel ligt genegen ,

ter flandhoudiug , en tot het afwagten der

(chepvloot , zyn mogten ; dog om den ge-

vreesden overlafl , niet en durven , bebal-

ven de ongelukken , die uyt zodanige onge-

regeltheden , by handgemeenfchap , of an-

derzints , zoude konnen rclulteeren j Zo
is 't dat , om 't zelve zo veel mogelyk voor

te komen
,
goedgevonden is , tot een iders

narigt deze volgende poinften daar tegens

te beraamen.

I.

Ten ecrften , zal niemand op de boete

van IJ" Ryxd. zig onderflaan., bttittn lajl

of ordre , voor des Hecrcn Gouverneur 's

Corcor uyt te fcheppen : maar agter zoo

digt .^ als gefchieden kan , of wel ter zyden

defelve , te blyven , waarom , en op dat

ziilx by nagt niet en kome te gebeuren , be-

zorgt werden zal , datter een ligtende Lan-
taarn boven aan de maji van de zelve Cor-

cor

I



AMBO
cor z:il hangen , daar een iegelyk zig na

regulccren kan.

Ten anderen , zal niemant -ucrmogen er-

gens ten anker te komen , dan alleen na be-

komen Conlent , het zy dan goedgevonden

iverd , de heele vloot te doen anker wer-

pen , 'wanneer een fchoot tot een Zeyn ge-

daan zal werden ,
gclyk ook gefchiedcn zal

,

wanneer raadfaam geagt werd het anker te

Ugten , en weder onder Zeyl , of aan het

Jcheppen te gaan , waar op dadclyk een ige-

fal moeten volgen , zonder uytjlel.

?•

In het ten anker komen te beletten , dat

de een de ander geen fchade toe en brenge
,

waarom het behoorlyk afzyn , of diltantic

van den anderen, in het fcheppen werd ge-

commandeerd op verbeurte van zoodanige

fchade , ah willens en wetens daar door

mogtë hebben veroorfaakt.

4-

i)e« Gouverneur, na loord keerende om
voort te zeilen , zal niemand der Radjas,

(?ƒ Orangkaj-a's , onderflaan zig , of in

peifoon , aan land , of met de Corcorre

aan de wal op te houden , maar felkens,

zig mede van land na boord begeven, om
den Gouverneur daar mede te volgen , op

verbeurte van 6 Ryxdaald.

f-

Riders ter Reede komende , en de

Marfch geflagen werdende , zal ider Cor-
corre , die Zoldaten op heeft , de zelve ten

fpoedigfte na land toe zetten.

6.

De Vloot , ergens geankerd leggende , of

voorby fcheppende , zullen de Opperhoof-
den van de felve, V zy abfolute o/ provi-

fioneele, beforgen, dat de Landfaaten ,van
die plaats, nog aan lyf , nog aan goederen

door haare onderdaanen , niet en werden

veerkort , waarom byzonder baren pligt we-

fen zal, wel te letten, wat volk zy Licen-

tieeren van boord te gaan , op psene van
te zullen moeten inflaan voor de misdaad,

van haar Corcors-volk , ten zy bevonden

wee-

gedaan ware.

7

wierd , zulks f eencmaal buiten hun

ten , en ordre

,

Niemand zal vermogen buiten de Reede,

daar de Gouverneur ankert , te zetten ,

als met expres confcnt , of om reden, dat

de engte van die plaats zulks niet mogt toe-

laten, o/) 6 Ryxd. boete , vermits het te

laat aan land zenden , der Soldaten daar

door werdende veroorzaakt , veel tyd con-

fumeerd , en alzo niet alleen het exerce-

ren des dicnfls belet , en '/ refpeéV van den

Gouverneur, ri'/V daar natelkens moet wag-
ten , gekrenkt werd, maar ook om voor te

komen zodanige overlafien , als haar, of
imand der zelve , door vyand , of andere

moetwilligen , mogte aangedaan werden,

waarom onvermogens gefield werden , om de
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zulke tydig de bchulpfame hand te konnen

bieden.

8.

uian eenige plaatfe ten anker komende,

zal geene «/(^r Radja's , of Orangkajen
onderjiaan, voor den Gouverneur na land

te ga.in , en daar hy niet perfonelyk aan
land gaat , ook niet als na bekomen con-
fcnt van den Gouverneur, op een Ryxd.
boete , elke reyfe , dat ze haar het zelve

zullen komen aan te matigen.

9-

In welk Diftri£t de Gouverneur ver-

gadering laat beleggen , zullen de Orang-
kajen van die zelve plaats haren rang ne-

vens de Landraad , en van '/ Calleel heb-

ben -j dog de andere in maniere als volgd

,

en eerft , die onder 't Diltriót vizn Honi-
moz forteren , daar na die van Hila, dan

van Haroeko , na deze die van Larike',

dan Manipa , en ten laatfien die van Boe-
ro, en Amblau.

10.

Buyten noodzaake niet te fchieten , of te

klakkeboffen ,
'/ zy met grof gefchut , bas-

fen, of handgeweer , op piene van een hal'

ve Ryxd. voor de fchoot van de eerfie ,en

een quartRyxd. voor een mufquet, dito.

1 1.

De Orembaeys tot tranfport van den

Gouverneur na land , en tot dienft van
den Fifcaal medegaande , zullen alle etma-

malen van de Corcorren van fcheppers

werden voorfien , en zodanig verwi(J'eld 'y

beginnende met den Leytimori'en Landraad,
en zoo vorvolgens door de andere Orang-
kajen, te weeten , van ider Corcorre een

man
,
geduurende dat de Hongi zal uyt-

wefen , zonder daar tóe nader aanporringe

af te wagten; die danmet harevaartuigjens

aan dito Orembaeys moeten brengen , en

ook weder behoorlyk laten af lojfen , ten ein-

de geen '/ minfie verlet , in den dieujl wer-
de veroorfaakt , op z Ryxd. boete voor el-

ke reyfe , die daar in nalatig zullen wer-
den bevonden.

li.

By noodweer , of andere ongelegentheid
^

zal de een den ander gehouden zyn , alle

hulp en byfland te doen , immers , die naafi

aan de noodlydende is , op arbitrale cor-

reftie.

Ende op dat alles te beter agtervolgd, en

nagekomen werde , blyft de I'ifcaal der

V loot gelafl fcherpe toefigt op alle 7nisbrui-

ken te nemen , de overtreders dezer ordre

op de eerfie Vergaderplaats te Calangeren j

ende te beforgen , dat onf'e goede intentie

bereykt werde.

'4-

By ontmoetinge van eenigen vyand , het

zy Fapoefcn , of anderen , zulten de Cor-
corren , door den Gouverneur geconi-

mandeert , om haar te volgen, en was het

moge-
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viogclyk te "Jerdelgcn , of in ons geiveld te

krygen haar uyttcrjle dcvoir , zoo met

fcbcppen , of zeylcu muelcn doen , om daar

op toe te feiten^ als om baar Couragicu-

fclyk te abordeercn , op pxne , dat •we-

gens ncgligentic, daar over z'tllen iverden

aangeklaagd , zoo als men bevinden zal te

behooren.

ir-

E.H als de zelve overmeejlerd zullen zyn^

zoo zullen alle deszelfs iuhebbendegoederen-,

jnanfchapprn^^c. by Inventaris pertinent

•werden opgenomen , en ter eerjler Occafic

by publycke vcnditic werden verkogt tut

profyt van de gehecle Corcorre- vloot
,

•waarafaan die gene ^ die het feyt zal heb-

ben uytgetverkt ^ een dubbele portie, tegens

ider andere Corcorren , mits-defen •werd

tocgelcgt.

ló.

Dog Zoo het geen Corcor , maar een

vaartuyg van minder belang is , zal het

zelve gebeelyk blyven ten profyten van de

gene , die het zal verovert , en haar dc-

voir daar toe gecontribueerd hebben.

17-

Zulx dat ieder zig •wel op zyn hoede,

en altyt flagi)aardig zal moeten houden , om
zelfs niet overrompeld te •werden.

18.

Waarom een ider met genoegfaam ge-

•weer, kruyt, en loot, als nu door ons ver

-

/ten is ,
'/ geen •weder fhuis gekomen zyn-

de , en de yioot , na gedaane reyfe , "wer-

dcnde gcfcheiden , Pertinent aan onze be-

dienden , of •wel daar toe expres aange-

flelde , zullen hebben •weder over te leveren,

op pxne van vergelding der zelven , te •we-

ien , zoo '/ zelve niet tegens den vyand,

of onnoodig gcconfumeerd ts.

Aldus Gearreflcerd den Z2. Oftober,
in 't jaar 1088. door den oud Gou-

verneur dezer Provintie jimboina^

den Ed. Heer Dirk de Haas , en

wederom gerenoveert , den 2 1

.

in 't jaar ijoy.

AJr. van der STEL.

Schoon nu de Hongi-togt
de ftillle maanden in

m een van
Gevaar

t laar, te weten, j„,niyas

in Octobcr
,
gedaan word , 7.0 laat dit niet hy dn:

na, dat deze Vloot meerdan eens, door'i'"g'cn

tuflchcn komende llorm en onweder in"'^"'^^
"'

,
men.

groot gevaar van te vergaan geraakt is,

aangezien deze Coracora's geen vaar-

tuigen zyn , om 'er 'Zee mede te bou-
wen.

In 't Jaar KS97. had de Heer Land- En in 't

voogd van IVyngaarden geen andere ge- by/.on-

Oclober,

dagtcn

,

dan , na dat hy zeer onvoor , der aan

den

Ter ordonnanric van Wel-
Semckie Ed. Agtb. Heer
CIouvcrncurAdriaan vali

der Stel.

A. van BRUSSEL.

Secretaris^

Dit werd nu even zo ook in de Ma-
Icitl'chc taal voor den inlander voorgcle-

fen,op dat die geen reden hebben mogt
van zig hier of daar over, als of hy daar

af geen kennis gehad hadde , te ver-

fchooncn.

zigtig 't anker ontrent den hoek van l^e- Heer van
la by Boero, tegen den Raad van dein- Wyn-
landcrs , en van den Equipagicrneeltcr,gaaiden

Vanden Berg, geligt hadde, zekerlyk
^j^^^^lf"^

met de ganlche Vloot daar te zullen

vergaan.

Zyn Ed: , aan alle de doodbleeke we-
zens wel ziende , dat hier in zulkcn

(waren Zee alzo weinig hope van te ont-

komen voor hem, met zynenieuw-uyt-
gevondene Galey (die hy voor zich

door de inlanders, en op hun kollen,

had laten maken , maar die zedert noit

meer, fchoonze 3ooRyxd.gekotl had,
gebruikt wierd) als voor alle de Cora-
cora's, was, ging zig op zyn allerbell

kleeden , en met zyn paruik , en dec-

gen , opfchikken , op dat hy , hier of

daar komende aan te dryven , te eer en

te beter uyt zyn gewaad mogt gekend,

en onderfcheiden werden.

Zy niet konnende wederom keercn

,

alzoo de Zee te hol ging ,
gingen ten

eerden omzitten , en ontlchcpten aldus

voor de wind af nog zeer gelukkig dit

gevaar , tot dat zy weer op Boero te

land quamen. Even zoo is lange jaarcn

te vooren de Heer jintoni Hurdt ontrent

Amblau met 6 a 7 Coi-acora's elendig in

de klem geweed. Ook trofde Heer (lojet

eens diergelyken gevaar aan, als hyvan
Amahcy by een donkeren nacht na
Noeflalaoet ovcrftak , alwaar hem een

fwaar onweder van wind , blixem , en

donder overviel, hoewel 't licht van den
blixem alleen hem tot het onderfchei-

den van de wal , waar op hy anders ze-

kerlyk vervallen zou hebben
,
gediend

had j tot dat zy zeer verftroid, zommi-
ge op Nocffilaoet, andere elders , nog
gelukkig quamen te landen. Diergely-

ken gevaar trof de Coracora-vloot ook
in 't jaar 171 1. in Oftobcr aan, in wel-

ke, anders de ItiHle maand hier te lande

het zulk een onlluimig , fwaar-regcn-

agtig en ftormend weder door den nog
zeer ilerk doorblaafenden Zuid-oollcn-

wind was, dat alle de Coracora's, geen

eens, maar vcrfcheidc maaien dachten te

vergaan, en niet , dan na 't uytcrlle ge-

vaar mcnigmaalen uytgeltaan te hebben,

aan 't Calteel verfchenen. De Cora-

cora van Porto enHaria verging by den

hoek
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hoek Riki , ontrent Leiihari ,

gelegen, wyfen , antwoordde hy zeer weinig lie-

Rapport
wegens
eenHon-
gi- tocht

,

door de
MefTrs.

Du Rieu,

Schule-

rus, en
Miin-

biks.

en vciTcheide andre kregen vcrfcheide

rampen, die we nu voorby gaan.

Op zulken Hongi-Togt werd Extra-

ordinair aan den Landvoogd , buyten 't

lïeen hy anders trekt , nog een kelder

ferandewyn , zoo kannert Arak , loo

pond kaarfcn , 80 pond HoHandfche of

andre Boter, 80 kannen wyn , looo
ponden Ryll , en 100 ponden Zout,
medegegeven

.

Om nogtans een beter bevatting van

zulk een Ambonfe Oorlogs-vloot, mits-

gaders van de zaaken
,
gedurende de zel-

ve voorvallende , te bekomen , zoo

hebben wy niet ongevoegclyk geagt

zeker rapport van diergelyken togt,

door zekere daar toe aangeftelde Ge-
committeerden in den naame des Land-

voods C'/yet gedaan, hier in te laflen.

Rapport , by forme van
Dag - Regtjler overgegeeven
door ons ondergefz,. (Villeni

du Rieu, Sccretartsw&n Politie,

Catülits Scbtderm , Secretaris

van den E: Aghtb: Lantgerig-

te , en den Affift. Jan Louis

Munniks , aan den Wel Ed:
Heer,Balthazak Coyet ,

Gouverneur , en Directeur , dee-

2er Provintie A M B O I N A

,

met den Reforte van dien,

weegens onze Reyfe benoor-

den Ceram , en 't volvoeren

der Commijfie , ons door zyn
JVel Edele Aghtb: aanbevoo-
len.

We] Ed: Jghtb: en Gebie-

dende Heer:

In 't jaar

1705.
Vrydag
den 13

NAar dat Wy in alle needrighcid des

_ morgens atfchcid van UEd: Aghtb:
hadden genomen, begaven wy ons met

Oftobcr, de Comp^ Orcmbaay van 't Comptoir
gedaan. Larike,van daar naar de Ley, alwaar de

Corcorren met ons naar Ceram gedefti-

iieerd , ten anker lagen , aKvaar aange-

komen z\ndc , naar cenigen tyd op de

Tifa en Gong hebben laten Haan, om 't

abfente volk te Waarfchouwcn. De
Radja van Oclat vcrzogt , dat óen van

de Corcorren mogt werden aangefteld

,

om als Gnatohocdi of weg-wvzcr voor
uit te zcyl^n , alzoo hy zeide noit dien

weg gepafleerd te hebben , en derhal-

ven daar van onkundig te zyn, waar op
hem gevraagd zynde , of dan geenen van
zyn Corcorren-volk zulks bekend was

,

en ons derhalvcn de weg zoude konncn
- 'II. Deel.

den op de Corcor te zyn , die deezen
Togt voormaal gedaan hadden , en dat

die gene , die 'er waren, maar gemecne
MalTtuiajers , en derhalven onbequaam,
om ons aanwyfing te doen, w<)ren. Der-
halven , om in geen verlegentheid te

geraken, de gcdaghten latende gaan^
wie daar toe wel de bcquaamlle zoude
wezen, konden niemand beeter vinden^
dan de Corcor van Bonoa , zynde een
fnel fchepper , en welkers ürangkaja
Titameten continueel Ceram bevarende,
en by gevolge die pafTagien kundig , wy
den zelven daar toe aanllelden , en hem
daar van de weet lieten doen , waar na
wy van de Corcor Oelat , de gewoonc
Zeynfchoot tot 't ligten der dreggen de-
den, rakende voorts de Corcorren, tot

deezc expeditie gehoorende , aan 'c

fcheppen : ten half negen paflèerden

wy de Negrye Aflaloelo , op welkers
ftrand de Inlanders op haar manier in de
wapenen gerangeerd Itonden , en mee
doen van eenige fchootcn , als ook raet

het fwaeycn van haar vlag , of vaandel^

ons falueerden. Even over neegen uu-
ren paflèerden wy de Negrye Oerïen,
en ontrent i o uuren avanceerden wy toe

voor Negry Lima , alwaar een poll-

houder , aldaar bcfchyden ^ aan boord
quam, om na de geftaltc der Hongi te

verneemen , aan wien wy (voor zo veel

als wy kundig waren) berigt hebbende
gedaan , de zelve aanftonds weder ver-

trok , fteekende wy van daar regt over

naar den Hoek van Sïel , of den droogen
Ryft-hoek , welken ontrent een uUr
naar de rhiddag genaderd zynde , en den
zelven regt op fyde hebbende , konden
wy door de vervaarlyke fnelle en con-
trarie llroorn niet verder advanceeren^

niet tcgenfl;aande wy van een uur tot

f uuren toe met alle magt lieten fchep-

pen, en vonden ons op de zelve tyd,
in plaats van voorwaards , ver agter-

waai-ds gezet te zyn. Derhalven wy,
om niet genootzaakt te zyn dë geheele

nagt daar vrugrcloos te moeten fchep-

pen
,
geraden vonden even aan de bin-

nenkant van Ceram eenbcquaameanker-
plaats te zoeken , zo dat wy omtrent 5
uuren aan de llrand Laoema de dreggen
lieten vallen , en daar op hcu gewoone-
lyk Avond-Gebed , met het fingen van
een vccrs uyt eenPfilm, volbragt wicrd.

Even naar 't doen van 't Gebed quam
ons aan boord de Capt. KeUiben

^
gen»!.

Patipoeti , vérfoekende te mogen wer-
den gelicentiecrd j om langs de binnc-
kult van Ceram naar huys te rug tt

keercn, onder voorgéeven, dat zyn on-
dcrhcbbendfc Corcor ganlch oild ön on-
bequaam zoude zyn , oni too langen
Rcifc met ons te kownen doen , waar

B b vari
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van hem het teegcndccl wierd gedemon- jhoek.

ftrcerd , met hem te zeggen , dat dce-

zen dag zyne Corcor de vlag vry beter,

en nader gevolgd had , dan veele der

andere Corcorren , en dat zulks ganlch

geen teeken van eenige onbcquaamheid

was , en dat zyne Corror , nicttegen-

ftaande zy klein was, egter boeter op 't

water lag , en tegen de zeer hol gaan-

de Zee beeter konde opreiicn , dan een

groote en fwaare Corcor , dog deeze

remonftrantien hem niet konnende be-

letten, van nog nadere inftantien te doen,

wierd hem te gemoct gevoerd , dat het

niet genoeg was op den beftemden tyd ,

met zyn Corcor tot 't bywooncn der

Hongi op Amboina te komen , en dan

weer te willen vertrekken, maar dat zyn

plight ook vereifchte de Hongi te vol-

gen , werwaards dezelve fchepte , en

dat hy, zulks van te vooren weetende,

zig van een bequaam vaartuig ten dien

einde moeft voorzien , of dat het anders

naar onwilligheid tot den gewoonen
Hofdienft aan de Comp^. fmaakte, vra-

gende hem verders af , waarom dit zyn

verfoek niet aan U Ed«. Aghtb: had ge-

daan, waar op hy ten antwoord diende,

dat hy door ouderdom, en bygevolge door

fwakheid van memorje, zulks vergeeten

had , naar alle welke redenkavelingen,

en vertooningen wy, hem, onder 't drin-

ken van een foopje , vermaanden de be-

Ontrcnt een half uur verder gc-

fchcpt zynde , zagen wy eenige zeer

groote Itukkcn van klippen hol ovcrbol

tot een tamclyke hoogte in zee leggen,

zynde de zelve afgcftort van ccn daar

regt boovcnltaanden hoogen klippigen

berg , zynde vervaarlyk om aan te

fchouwcn, 't geen ons door Orangkaja
T'itamctcn verhaald wierd door de laat-

üe aardbceving veroorzaakt te zyn.

Weder een half uur verder zagen nog
zodanige afvalling van gebroke klippen,

dog niet zo veel , nog zo groot , als de

boven gemelde, palTeerende deezen dag
verders Cambello , Leilidi , en Erang,
met fwaar hol water en een verbolgene

Zee, dog door den teegenftroom geen
kans verders ziende, om 't Naflaule Gat
te pafleeren

,
quamen wy na de middag

ontrent 3 uuren op Ajer Mira ten an-

ker } dog niet lang daar na de wind fa-

vorabel zynde , en het water beginnen-

de te waflen , ligten wy de dreggen,

en pafleerden ontrent f uuren tegcns

den avond de engte van de Naflaufe

Vloot, komende wyders des avonts on-

trent half agt op Aflahoedi ten anker j

alwaar het Gebed weder als op gifteren

gedaan wierd. Alhier zonden wy de

ürembay na een Corcor, die, geduuren-

de de geheele na de middag verre agter

uyt gewccft zynde , nu quam op zetten,

om te verneemen , wat de reeden van zyn

veelen van UEde. Agtb: zyn gebieder, i lang agter blyvenwasgeweeft, en wierd

beftaande daar in om ons benoorden Ce- \ de zelve bevonden te zyn , de Corcor

ram om te volgen, met alle bereidwillig- van Abobo , klagende het hoofd van

heid naar te komen , en daar door te 1 dien door voorfz. hol water en fwaare

toonen, dat hy een regt onderdaan van
|
dyningen in groot gevaar, en zyn

de E. Comp. was , 't welk hy eyndelyk Corcor haaft vol water geweeft te

aanneemende daar op vertrok. Even
naar deszeUs vertrek quam aan boord

de Radja van KcUemoeri , met den ü-
rangkaja van Selor, met het zelve ver-

zoek , en onder het zelve voorgeevcn

,

die even zodanig gehandeld wierd , als

hier booven van Capitein Kelibon ver-

meld üaat , met deeze verandering al-

leen , dat op de vraag , waarom 't zelve

verzoek niet aan U Wel Ed
haddc gedaan , hy Radja Kellimoeri

Aghtb.
ant-

zyn } hoedanige klagten ons door den

Pati van Liliboy mede gedaan wier-

den.

Zondag den zf. Oclober, even voor

't lumicren van den dag, wierden op de

ordinarc Zeynfchoot de dreggen weder
geligt, zeilende met een favorablewind

tot in de bogt van Cawa , alwaar wy
op de middag onze dreggen lieten val-

len, op dat het Hongi-volk zig onder-

tuilchen van water zoude konnen voor-

woordc , zulks op Larikc gedaan te zien (waar aan zy klaagden groot ge-

hcbbcn, dog door U Wel Ed: Aghtb: brek te hebben) en zuks gedaan zynde,
geantwoord te zyn, dat het toellemmcnj wierden de dreggen des namiddags on-

van 't zelve verzoek aan den Fiicaal van trent half drie uuren weder geligt, zei-

dc Vloot ftond , van welk voorgeevcn lende voorts den klippigen hoek van

hem de looic uytvinding crnftclyk zyn- jTanoeno voorby, op welke hoogte wy
de voor oogcn geftcld , en hy daar over' dwars van ons ontrent 3 mylen 't zce-

beftraft , wierden zy beide onder 't waard in , een Zyl zagen , zynde een

drinken van een foopje of twee gedi- reedelyke groote Chiaioup , ftellendc

mitteerd, en geordonneerd de vloot te zyn cours dwars naar 't Eyland Bonoa,
volgen. ' fcheppende vorders voort tot des nagts

Zaturdag den 24. Oftobcr , 's mor- ruim 11 uuren , wanneer voor de Ne-
gens ontrent 4 uuren wierden op gewone gryc Nuniali de dreggen lieten vallen,

Zynfchoot de dreggen weder geligt, pas- , komende daar op een praeuw aan boord

leerden gemakkdyk den droogen Ryft-| van den Orangkaja van Lillabatta , om
ons
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Weer-
barftig-

,
toelia 's

opNuni-
all.

ons alhier te verwelkomen , en bekend

te maken , dat deszelfs Corcor alhier

aan itrand gereed lag, om de Hongi te

volgen , dog dat die alleen wagtte naar

de Maflanajers , die de Negry Nuni-

ali , als met LifTabatta een Corcor fchep-

pende , moeil contribueeren , om de

zelve Corcor te bemannen , verzoeken-

de hy,dat wy, om zulks te verhaaften,

den Orangkaja van Nuniali geliefden

aan te preiren,'t welk hem beloofd zyn-

de , en daar op een foopje gedronken
hebbende, vermits 'c reeds laat in denagt
was, hy van boord gedimitteerd wierd,

met ordre , om eenige van zyn volk naar

boven te zenden , om den Orangkaja,
en Orangtoeha's , van onze komft te ver-

wittigen , en tot aficomen aan te ma-
nen, alzo wy de zelve eenige noodige

zaken van U Wel Ed. Aghtb: hadden
bekend te maken.

Maandag den 16. dito, 's morgens,
met het aanbreken van den dag ver-

heidder fcheen een praeuw aan ons boord van
Orang- ^^g,-, Orangkaja Kakiallan van Nuniali

,

met deffelfs 6 Orangtoeha's , genaamd
Elak SuUatoe , Elak Cajiji , Elak Hati-

koe , Elak Manoeelekoe , Elak Makatita ,

en Elak Lekapole , ons verwelkomende

,

de welke eerlt met een foopje of twee
zynde geregaleerd , begaven wy ons met
de zelve naar land, en voorts naar de Ba-

leeuw , of 't Raadhuis , alwaar de mili-

tie daar van te vooren verwittigd zyn-

de, reeds in 't volle geweer ftond , zo

ook de Natos der Corcor met fchild

en fwaard gewapend , die rondom de

Baleeuw een kring geflagen hadden,

werdende voor eerlt den Orangkaja , en
Orangtoeha's van Nuniali, in gevolge

U Wel Ed. Aghtb. geëerde ordre, afge-

vraagt , of aldaar niet verre van ftrand

ook eenige groote CafafTa-boomcn vie-

len , om groote balken , bequaatti tot

fwaare gebouwen, daar van te kappen,

waar op ons tot antwoord wierd toege-

diend, van ja, dat de zelve daar de ge-

heele itrand langs , en niet ver van de

zelve, in genoegzame meenigte vielen,

ter dikte van ander half voet in 't vier-

kant, en 2,4 a 50 voeten lang. Vorders

haar Orangtoeha's af gevraagd zynde ,

of de befchuldigingen } door den Orang-
kaja, KakiaflTan, tegens haarlieden inge-

bragt , waar waren , van dat wanneer op
Nuniali Comp^ Brieven aan quamen,
die na Bonoa , of Saway moeiten voort

belteld worden, zy Orangtoeha's, om
zulks te verrigten niemand van haar on-

derhoorig volk wilden contribueeren,

waar door de Orangkaja genootzaakt

was zulks door zyn eigene flaven te doen
cffeftuecren , zo antwoordde de Orang-
toeha Elak SuUatoe uyt naam van haar

allen met een groote Aflurantie , dat

ipr
zulks waar was , en zy zig aan de be-

ftelling van Compagnies Brieven niec

gelegen lieten zyn j dog aanftonds be-

merkende, dat dit zyn zeggen vry Itout

was, verdraide hy wederom zyne woor-
den , en zeide , dat de Orangkaja een
Compagnies brief had ontfangen , dog
dat zy te dier tyd in 't vieren van eeni-

ge plegtigheeden van haren Godsdienfl:

zo bezig waren geweeft , dar geen een

man konde gemilt worden, om de brie-

ven te beltellen , 't welk door den
Orangkaja zynde tecgengefprooken

met te zeggen , dat zulks onwaaragtig

was, en dat het, niet eens, maar meer-

maaien , was gefchied , dat hy de Ma-
rinjo van de Ncgry met Compagnies-

blieven by alle de Orangtoeha's in 't

rond had gefonden , zonder dat een van

allen de Zclve had willen aannemen te be-

ftellen , welk zeggen van den Orangka-
ja door den Marinjo

,
genaamt Maca-

tita , volkomen wierd geconfirmecrd,

waar na de Orangtoeha 's werdende af-

gevraagt , of zy dan altyd , als Compag-
nies brieven aldaar aun quamen, juill

met de plcgtigheden van haren Gods-
dienfl beezig waaren , welke vraag zy
niet kennende oplofTen , de zelve met
ftilfwygen beantwoordden. Haar ver-

ders afgevraagt zynde , waarom zy
(ingevolge U Wel Ed. Aghtb. ge-

refpefteerde ordre , die zy als Compag-
nies onderdaanen verpligt waren te ge-

hoorfaamen) haar Negry in 't gebergte

niet verlieten , en beneden aan 't ftrand

een bequame plaats uitkoofen , om daar

een nieuwe Negrye te maken, en waar-
om zy de reets geextrueerde wooningen
onbewoont lieten ftaan , waar door zy
genoegzaam te kennen gaven , maar
fchynvrienden , en in der daad vyanden
der E. Compag^. , te zyn , en dat zo zy
obftinaat bleven met in 't gebergte te wil-

len blyven, de Comp=. , in plaats van
haar te aflifteercn tegens de overvallen

haarer vyanden , tot andere gedagten
zoude moeten komen , met haar ten

proye haarer vyanden over te laaten, en
zelfs middelen in 't werk te ftellen, om
haar over oppofitie tegens Comp'. be-

vcelen zodanig te ftraffen , dat het haar,

en hare nakomelingen , fmertelyk zoude
vallen > waar op de Orangkaja Kakias-

fan voor eerft antwoorde , dat hy altyd

bereidwillig was geweeft , om Comp».
bevelen naar te komen , en altyd , met
zyne Negrye aan ftrand te verplaatfen,

daar van blyken had willen geven, dog
dat zyne Orangtoeha's zig altyd tegen
dit zyn goed voorneemen hadden geop-
pofecrd , en onwillig geweeft ymand
van haare onderhooriee met der woon
naar beneeden te licenticrcn. De Orang-
toeha Elak SuUatoe voor zvn medemaats,

Bb i
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en zigzelvcn , 't woord nemende , ant-

woordde v/ederom met grootc onbc-

fchaamtheid, en x'\nurantie, dat hy ten

tyde dat Erafi Cnipfing , doenmaals Se-

netaris van Politic , als Admiraal met
opcenigc Corcorren in voorigc tyden

Di
iveidcn

mede
na Am-
boii IC

gsnn

,

om zich

te ver-

ant-

w oor-

den.

hare Itranden was , de zelve hem belait

'hadde, van Lakaela op Nunialy te ko-

men woonen , 't geen hy agtei-volgd

had, derhalven hem vremd dngt,dat hy

nu weder van woonplaats veranderen,

en aan Itrand zoude moeten komen woo-
nen, en dat , niet tegengaande zy de E.

Compe., als haar Opperheer, erkenden,

't egtcr in haar magt flond te woonen,
zodanig , en waar zy wilden , zonder

dat de E. Comp"=. haar daar in konde
conftringccren. 't Gemecne volk mee-
dc ondervraagd zynde, waarom zy nala-

tig waren , in Comps . bevelen te ge-

hoorfaamen , met onwillig te zyn tot

Compagnies brieven te bellellen,enmet

'er woon in 't gebergte te continueeren,

antwoordde de zelve daar op , dat zy af-

hangende waren van haren Orangkaja

,

cnOrangtoeha's, en der zelver bevelen

in alles moeiten gehoorfaamen , en door

de zelve niet werdende geordonneerd

Compagnies brieven te bellellcn , zulks

op haar eigen authoriteit ook niet ver-

mogten te doen , en den Orangkaja , en

Orangtoeha's , met 'er woon in 't ge-

bergte blyvende continueeren , zy ook
niet dorllen zig van de zelve te feparee-

ren , en haar wooningen aan ftrand te

extrueeren.

hdaft Naar welke wederzydfe vraagen en

antwoorden , dan naeukeurig onderzogt

werdende , wie wel de voornaamiTe

roervinken of belhamels van alle deeze

ongerecgeltheeden waren , wierden de

zelve bevonden te zynde Orangtoeha's

Elak Sullatoe , Elak Caftfi , Elak Hatikoe

^

en Elak Manocelekoe ^ de welke daar op
ook ondervraagt zynde, of eenige klag-

tcn tcgens den Orangkaja Kakiaffan
,

hadden in te brengen , antwoordden een-

mondig van neen, niets ten zynen lallen

te konncn voortbrengen , weshalven

haar zynde aangezegt , dat zy vier Orang-
toclia's (ingevolge U Wel Ed. Aghtb.
gehonoreerd bevel) met ons zouden
moeten naar Ambon vertrekken , om
zig teegens de bcfchuldigingen van ha-

ren Orangkaja voor U Wel Ed. Aghtb.
te defendeeren , nam de Orangtoeha
Elak Sullatoe wederom het woord op, en

antwoordde, dat de Comp'. haar believen

met hem doen mogt , of hem vermoor-
den , of in de ketting Haan , zoals de zelve

goet dagt, dog de andere Orangtoeha's
beantwoordden deeze Helling maar met
ililfvvygen, waar op dan verders de O-
rangkajen, en de twee overige Orang-
toeha's, Eliik Macatita , en Elak Leka-
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pok , werdende afgevraagd , of zy nu be-

reid waren , en m opregtigheid aanna-

men , in vervolg Compagnies beveelen

Itiptelyk te oblerveeren , en met haar

Ncgerys-volk op ftrand af te komen,
onder toefegging , dat , zulks doende

,

de E. Comp=. haar als trouwe onderdaa-

nen zoude aanmerken , en befchermen
tcgens alle overlall ^ die zy van haarc

vyanden zouden te verwagten hebben,
daar , zulks niet opvolgende , zy , tot

tceken van Compagnies gramfchap over

hare wederfpannigheden, niet anders als

't tegendeel zouden moeten beproeven,

waar op de Orangkaja antwoorde, daar

toe altyd bereid te zyn geweeit , en nog
te zyn , en als een trouw onderdaan van

de E. Comp^ te willen leven en fter-

ven, dog, zo als de Orangtoeha's ge-

reed Honden zig op de zelve vraag te

verklaren, quam de Marinjo Alacatitay

by den Orangtoeha Elak Macatita^ hem
aanftootcnde , en zeggende , dat hy
zulks niet zoude bekennen, 'c zelve wel
tot drie malen repeterende, 't welk door
ons duidelyk verllaan zynde , en hy Ma-
rinjo , op afvragen , ook niet ontken-

nende zulks gezegt te hebben , wierd

hem al mede aangezegt met de boven-
gemelte Orangtoeha's naar Ambon te

zullen moeten vertrekken , om zig we-
gens het voorfz. te verantwoorden , en
ter Judicature van U Wel Ed. Aghtb.
gefteld te worden, 't geen hy met ftil-

zvvygenbeantwoordde,werdendc daarop
de zelve vyt perfoonen onder goede op-

zigt na boord der Moorfche Corcorren

gezonden, te weeten:

Elak Sullatoe , op de Corcor van
Bonoa.

Elak Cafifi , op de Corcor van
Waccafihoe.

Elak Hatikoe , op de Corcor van

Tomoeara.
Elak Marweelekoe yO'p de Corcor van

Aftaloelo, en

Marhijoe Macatita^ op de Corcor van
Larike.

Naar wegvoering van welke f Per-p^gij^
foonen, de voorlz. twee Orangtoeha 's, Orang-

Macatita en Lekapok ^ ook toeftejndenkajabe-

in de beloften van den Orangkaja Kaki- 1"°
.^

ajjan^ zeggende, dat zy dezelve trou- g^h^j-gtc

welyk zouden naarkomen , neemendewn
zy met haar drien aan , binnen de tydf'^"^f"=

van twee maanden haar Negrye van 't

gebergte aan ftrand te tranfportcercn i

dog haar daar op vertoond werdende,

dat zulks de eerfte maal niet was , zy

lieden de E. Comp=. met goede belof-

ten , en niet naarkoming van de zelve

hadden misleid, en dat het nu de laatite

maal zoude weefen , weshalven zy zig

had-
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hadden te wagten Compagnies geduld

te veel te tergen , of zouden door ver-

fwaaring van ftraf, daar van gevoelen

hebben , dog zy perfiileerdcn by haar

beloften , met toezegging de zelve op-

regtelyk te zullen naarkoomen.

Waar na de Orangkaja Kakiajfan^dii^

ons in deezen niet geheel onfchuldig

fcheen , nog in 't byzonder ernftiglyk

vermaand wierd , zyne beloften we-
gens 't tranfporteeren zyner Negerye
aan ftrand als nu na te komen , door
dien de Orangtoeha 's , die hem altyd

daar in (volgens zyn zeggen) gedwars-

boomd hadden , nu van hem afgevoerd

wierden , en hy derhalven geen ont-

fchuldiging konde by brengen op der

zelver onwilligheid, weshalven, by lan-

ger vertoeven in 't volvoeren van zyne

beloften, hy klare preuven zoude geeven,

dat het altyd alleen zyn fchult was ge-

weell , en niet der Orangtoeha 's , die

die nu op zyne befchuldiging na Am-
boina moefte vertrekken, alle 't welke
hy Orangkaja nogmaals met betuigin-

gen van getrouwe onderdanigheid te-

gens de ExJ.Comp<=. be;uitwoordde, hem
Orangkaja , ende Orangtoeha 's ook
verders afvragende, of, by aldien de E.
Comp<=. voorfz. Coeflafla-balken mogte
benodigt zyn , zy wel genegen zouden
wefen de zelve voor de E. Comp^. te

kappen, 't geen zy beantwoordden, dat,

haar zulks aanbevoolen wordende , zy
zig altyd bereidwillig zoude toonen

,

die beveelen te volbrengen , en op af-

vrage of daar ontrent geen ander be-

quaam timmerhout te vinden was , ant-

, buiten voorfz.

dat be-

van neenwoordden zy

Cofafla-hout geen ander , of

quaam was, aldaar te groejen.

Verders quamen de Orangkayen van

Bonoa , Lanke , Waccafihoe , en As-

Aflaloe

lo.over

die van

Nuniali

als Roe-
vers.

Klagten

van die

noa La-^*^"^^^'*
haare klagten inftitueren tegens

rike', die van Nuniah, over dat de zelve zon-
Wacka- der Pas-cedul tot voorby den hoek van

Afli^óe
" Tanoeno quamen , onder pretext van te

viflchen, als anderzints , dog dat zulks

inderdaad alleenlyk maar was , om te

moeskoppen , te rooven , en te moor-
den , waar van de voorfz. Orangkaja 's

zeiden reeds aan haar onderhoorige ex-

empelen gezien te hebben, endatbyna-
vorfching van de daders, zulks altyd ge-

legt wierd op de daar ontrent woonen-
de Alfoerecfen , daar in tegendeel die

van Nuniali, daar in ftilheid komende,
en weder vertrekkende , niet zonder

groote reeden daar van door haarlie-

den gefufpeftecrd wierden , verzoeken-

de uit dien hoofde , dat de ingezetenen

van Nuniali zoo ver buiten haar diltriö;

willende gaan vifFchen, of eenige ande-

re befigheden verrigten
,
geordonneerd

mogten werden , daar toe alvoorens een
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pas van den gepofteerdcn Corpi. tot

Saway te halen , met exprellie der na-

men van de zelve inlanders , die der-

waards zouden vertrekken , op dat , ee-

nige roof , of moorderyen gefchieden-

de , men 'er na konde vorfchen , of die

van Nuniali te dier tyd daar geweelt
waren, en alzo den regten dader uyt-

vmden , welk verzoek wy haar Orang-
kaja 's beloofden aan U Wel Ed. Aghtb.
te zullen voordragen , op dat zy U
Wel Ed. Agtb. gerefpecleerde difpofitiê

daar op mogten erlangen.

Insgelyks klaagde de Orangkaja van
Liffabatta, dat , ten tyde van de Ed<=.

Heer Gouverneur , Dirk de Haas ZaP.

deszelfs Negory 's volkeren zig van die

van Nuniali hebbende gcfepareerd , ze-

dert die tyd nog verfcheide van zyn
onderhoorigcn by die van Nuniali wa-
ren verbleven , en door dien zyne Ne-
gerye als nu op Saway quarts-dienft

mocll prxlleeren , en de zelve zeer

fwak van manfchap was , verzogt hy,
dat die van Nuniali mogten geordon-
neerd werden , dezelve zyn onoerhoori-

gen hem weder ter hand te ftellen, om
naar zyne Negerye te voeren, waar op
wy hem ten antwoord dienden , dat , U
Wel Ed'=. Aghtb. met het gros derHon-
gi-vloot binnen z a 3 dagen ftaande te

volgen , hy Orangkay 't zelve verzoek

aan U Wel Ed. Aghtb. zelfs konde doen,

om U Wel Ed. geëerd goet vinden daar

op te verftnan.

Werdende verders , op verfoek van
den zelven Orangkay , die ons een Pas
vertoonde van den gepofteerden Corpo-
raal tot Saway

,
gedateerd den 20. Oc-

tober , waar by hy gelicentieerd wierd
zig met zyne Corcor by de Hongi te

vervoegen , den Orangkaja van Nunia-
li bevolen de behoorlyke Manfchap te

formeeren , om de Corcor van Liflabat-

ta te helpen bemannen , en van Itrand $

I daar dezelve opgehaald lag , in zee te

brengen, 't welk door den zelven aan-

ftonds geëffectueerd wierd , en wy, hier

niet nodigs meer hebbende te verrigten

,

vertrokken naar boord , alwaar ontrent

half elf uuren opdegewoone zcynfchoot

de dreggen geligt wierden , en de vloot

voorts aan 't fcheppen raakte. Even
naar de middag

,
quam aan ons boord

de Orangkaja van Hatilen , met die

van Hatoewe, die met haar Corcor by
de Vloot waren gekomen , om ons te

verwelkomen, de welke ons, op afv ra-

ge , waar de Corcor van Saway en Befl

bleef, berigt gaven , dar de Corcor van

Saway ichepvaardig h.id gelcegen , dog
dat de Negery Bcfi , die de zelve Cor-
cor, neevens die van Saway moell hel-

pen bemannen, zich , nu drie dagen ge-

leden , met d' Orangkaja en al , boich-

B b 3
waar4
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waars in hadde begeeven , zonder dat

zy op onze afvrage ons cenige reden van

dit wegvlugten konden gceven

A N
werdendc hem veiders ook aangezegtj
dat nu hem op zyn verzoek zoo veel

Comp». volk wierd medegegeven , om
Een half uur naar dato quam een O- de bewufte exllirpatie te doen, hy der

Ecnige
N^gel-

boomcn
in de Al-

focre-

fche Nc-
giy , Oc-
laüeni

,

ontdekt.

Die men
belafl uit

te roc-

jen.

rembaey mede aan boord , met Imam Sa-

rafa van Saway , die ons een brief over-

handigde van den Corporaal ,
Jurrien

Springveld tot Saway, aan U Wel Ed.

Aghtb. gcaddrclTeerd , welke wy onder

ons hielden, om ter gelegene tyd dezel-

ve fchuldpligtig aan U Wel Ed. Agtb.
voord te beltellen , verhalende ons den
zelvcn Imam Saraffa mede het wegvlug-
ten van die van Befi, gelyk hier vooren

vermeld ftaat , zonder al mede (volgens

zyn zeggen) de reden van dat gedoentc

te konnen uytdrukken.

In de Bogt van Bolela quam een O-
rembay aan ons boord, met den Orang-
kaja van Saleman , genaamt Mattahoea

,

vertoonende een pas van den Corporaal

voormeld , waar by hy nevens agt kop-
pen wierd gelicentieerd , orn in de Ne-
gerye der Alfoereefen, genaamt Oelafoe-

tiif eenige Nagelboomen op te fpeuren,

en , naar verrigting van faaken , weder
te rug te keeren , zynde de zelve pas

gedateerd den 23. van de loopende
maand October.

Met de zelve Orangkaja Mattahoea
verfcheen mcede aan boord den Alfoere-

fen Radja , Elak Saulatoe , Radja van
Lakaela , als 't gebied hebbende over

het Dillrift , alwaar voorfz. Nagelboo-
men zouden liaan , de welke , daar op
ondervraagd zynde , verklaarde, dat ter

plaatfe voorfz. ö a 7 groote Nagelboo-
men waren llaande, met prefentatie,zo

't ons geliefde volk mede te zenden , de

zelve aantewyfen, endietelatenexllir-

peeren , waar op wy goedvonden alhier

een Corporaal met 4 fchildergaften aan

land te zetten, die zig, nevens 10 inlan-

ders van de CorcorvanTomoera, behoor-

lyk van bylen en parangs voorzien , on-

der geleide van de zelve Mattahoea , en
Elak Saulatoe^ die ook beloofde nog zo
van zyn onderhoorige Alfoereefen daar

by te zullen gceven , ter plaatze meer
gemeld zouden tranfporteeren , om de

uytroeying van voorfz. Nagelboomen
te doen, en nauwkeurig naa te fpeuren,

of 'er geen meer van dito flag aldaar ge-

vonden wierden , alzo ons 'Titameten,

Orangkaja van Bonoa berigtte feekerlyk

te geloven , dat 'er meer van dito boomen
Itondcn, als 'erop gegeven warcn,met lafl:

om dan daar mede ook zodanig te han-

delen , vermanende verders hem Radja

Lakaela^ onder 't drinken vaneenfoopjc,

en met beloken van recompens , nadere

onderzoeking na Ipeceryboomen onder

zyn Di(l:ri(51: in't werk te ftellen, endaar

van bchoorlyke aanwyfing te doen , 't

geen hy aannam te zullen volbrengen,

halven goede zorg moeft dragen , dat

geene der zelve op dien togt eenig quaad
wedervoer , alzo hy daar voor aanfpre-

kelyk zoude wefen , waar op hy met
woorden en gebeerden betuigde zvn
hoofd daar voor te pand te flellen , en
zoo de zelve lieden eenig quaad weder-
voer , hy 't zelve gaarne wilde ver-

Hefen.

Hier op wierden de behoorlyke or-

dres gezonden, om de voorfz. militairen,

en 't volk van Tomoeara aan land te

doen komen , en den Orangkaja van
Tomoeara verders belaft met zyn on-
derhebbende Corcor aldaar zoo lang te

vertoeven , tot dat de voorfz. uytgezon-
dencn van hare expeditie weder te rug
quamen , en als dan ons maar aanftonds

naar de Itrand Wapoeal , even voorby
Maloan, te volgen, dog indien wy van
daar reeds mogten vertrokken zyn , zy
ons als dan maar regt door op Saway
zouden komen opzoeken.

't Zelve nu alles weder zoodanig be-

fteld zynde , en om geen tyd te verlie-

fen, geraakten wy na twee uuren we-
der aan het fcheppen

, paflêerende on-
trent halfvier uuren de Alfoereefche Ne-
geryen Caflieli , en nog een andre , aan den
top van een zeer hoog gebergte gclec-

gen. Wy advanceerden ontrent in f
uuren tot voor 't llrand van Maloan,
alwaar onze Gnatohoedi , Titameten,
ons waarfchoudc , dat het hier tyd was
met de vloot te ankeren , om dat , tot

de ilrand van Wapoeal voortfcheppen-
de , daar geen goede reede voor de Vloot
geduurende de nagt was, dog hem daar

op vertoonende , dat wy alle mogelyke
fpoed moeiten aanwenden , en geen de
minfte tyd verlooren laten gaan, en dat

wy mogelyk nog des avonds de volke-
ren vanLoem'aela, enHatoenoeroe zou-
den konnen laten afroepen , waar op hy,
Titameten zeide , dat aan de ftrand van
Wapoeal allecnlyk voor 3 a 4 Corcor-
ren bequame anker-plaats was , om des
nagts in veiligheid te konnen leggen , en
niet voor de geheele Vloot, weshalven wy
vaftltelden met de Corcorren van Oelat,

Bonoa, cnLiflabatta, voor uyt te fchep-

pen, en de refteerende Vloot voor Ma-
loan ten anker te laten , met aanfegging

van 's anderendaags met 't lumieren van
den dag ons te moeten volgen, 't geen
dan zodanig in 't werk geltcld wierd >

gaande de voorn, drie Corcoren weer aan

't fcheppen: en quamen verders ontrent

7 uuren des avonds voor de ilrand Wa-
poel ten anker, waar op wy raad pleeg-

den, wat middelen door ons nu beft in 't

werk
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"cfteld

en
, om

Hatoe-

, en , naar goe-

werlc dienden te werden

de volkeren van Loemacla ,

noeroe,af te doen komen
de informatien, bevonden wy, dat d' In-

landers van Nuniali met dezelve Alfoc-

reefen wel in 't befte verftand leefden

,

zoo dat beflooten wierd eenige van die

inlanders naar voovfz- Ncgeryen toe te

zenden , en de voorfz. Alfoereefen uit

Compagnies name te laten verzoeken af

te willen komen, alzo wy van noodige

zaaken met haar hadden te handelen,

welk bclluyt de Orangkaja van
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genegen waren , ook dat zy ftonden
onder het hooger gezag van den Radja
van Sahoelau , en buytcn zyne ordreniec
vermogten af te koomen, dog zoo hy
Radja sahoelau zelfs wilde afkomen , zy
als dan geneegen waren hem te volgen , en
nefFens hem by de E. Comp=. aan fl:rand

te komen, dog, volgens gegevelaft, die

van Nuniali ons verzoek nogmaals her-

halende , met te zeggen , dat haar geen
zoude gefchieden , en dat menIcet

naar

Nuniali, metLifllibatta te zamenfchcp-

pende , aan boord zynde ontbooden,

hem aangezegt wierd, ten eynde v'oorfz.

6 of 7 van zyne onderhoorige te moeten
derwaards zenden , en , zo 't mogelyk
was, nog dezen avond , om zoo veel

tyd uyt te winnen , als doenlyk was > dog
de zelve Orangkaja antwoordde,by avond

zulks niet te konncn gefchieden , maar

dat hy s' anderen daags s' morgens met
het lumieren van den dag bereidwillig

was , zyn volk ten einde voorfz. af te

zenden j dog op onze zyde cgter wer-

dende geurgeerd , zulks nog 's avonds te

moeten gefchieden , om dat anders te

veel tyd verloren ging, en hy egter by
d'onmogclykheid perfiftcerende , wierd

hem dan belad zyn volk , 't geen der-

waards zoude gaan , met het lumieren

van den dag te doen vertrekken , en hy
met het drinken van een foopje weder

naar boord gedimitteerd , naar het wel-

ke het behoorlyke avond Gebed naar

behooren wierd gedaan."

Dingsdag den 17. dito , 's morgens

met het lumieren van den dag, vertrok-

ken van hier 8 inlanders van de Nege-
rye Nuniali, met fchild en fwaard wei-

gewapend , naar Loemiiela , en Hatoe-

noeroe, om aldaar te verrigten ,'tgeene

op gillerigen datum in deefen genoteerd

ilaat.

Ontrent 7 uuren quam alhier mede
ten anker het relteerende van onze Vloot,

die op gift:eren aan de llrand van Maloan
gebleven waren.

Ontrent ruim 10 uuren quamen de

hier vooren gemelte 8 inlanders van de

Negery Nuniali weder te rug, de wel-

ke ons tot rapport bragten , dat zy ge-

Hoetoe- avanceerd zynde tot digt by de Negery
noeroe Hatoenoeroe , ;üdaar gevonden hadden
aanomejjen Soon van den Radja van de zelve
a gc/.un-

j^£gg,.y^ genaamd Latoe Loemfltapoeteb,

verzeld met eeni

van die Negery,
aliers haar laft aan

Compagnies wegen alleen ergens over

met haar wilde fpreken , bleven zy Al-
foereefen eo;ter by haar voorgaande wei-
gering perullcren , zoo dat die van Nu-
niali vrugtcloos moeiten aftrekken. Land-

volk,

Trots

ant-

woord
vaE. die

van

andere Alfoereefen

als wanneer de Nuni-

den zelven bekend

Waar over dan gedelibereerd zynde, tocht vaa

hoedanig, men nu beft: op een andere S'?".'.S

wyfe deze Alfoereefen tot aflcomen zou-

de difponeeren , ten dien einde alle de
Opper-hoofden der alhier prefent zyn-
de Corcorren aan boord van den Admi-
raal zynde verfcheenen, wierd bellooten

ontrent ifo man van het Corcors-volk,
onder een efcorte van een Corporaal , en
6 foldaten , derwaarts te zenden , met
dusdanige ordre, als hier onder vermeld
ftaat.

Dat alle het Corcors-volk zig be-

hoorlyk van fchild , en fwaard , hafaga-

jen , bylen , en parangs , zoude voor-

zien.

Dat voor af egtcr in 't gezigt van de

volgende zouden marcheeren 10 inlan-

ders van de Corcor van Liflabatta , en

Nuniali , zo om de weg aan te wyfen

,

als om nogmaals te zien, dat zy de Al-

foereefen tot afkomen konden bewe-
gen, in welk geval dan het refterende

volk voor af weder te rug zoude trekken.
Dat deze zouden volgen de Corpo-

raal , met 6 foldaten, behoorlyk gewaa-
pcnd , en voords in ordre alle de inlan-

ders van de andere Corcorren.

Weidende den Corporaal dan verders

belafl: , als hy by de voorfz. Alfoereefen

zoude gekomen zyn , met alle min-
faamheid de zelve te perfuadeeren , haar

Radja 's , of eenige gemeene mannen
onder hen , tot ons te doen afkomen

,

I

om de zelve Compagnies - wegen aan-

gaande eenige noodige zaken te onder-

vragen , daar toe alle redenen by te

brengen, die dienftig mogten zyn haar

daar toe te perfuaderen,dog, zo de zel-

ve daar toe weigerig bleeven , al mede
met minnelykheid te verzoeken , dat

men haar in hare Negery mogte volgen,

alwaar gekomen zynde, hem uytdrukke-

lyk belalt wierd nauwkeurig te inquire-

maaktcn , die daar op haarlieden tot
j

ren, of aldaar ook Nagel- of andere Spe-

antwoord dienden , dat haar gewoonte
\

ccry-boomcn wieflchen , en daar on-

noyt mede gebragt had, op ontbod van
|

trcnt niet alleen het berigt van de zelve

de E. Compe. af te komen , en dat zy Alfoereclen tegeloovcn, maar zelfs zyn

derhalven tot zulks te doen nog onge- [oogcn te gebruyken, en zyn byhebbend
gezel-
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i e 7,oe

ken.

Om na gezcHcliap 7.iilks ook te bclaüen om met
Specfiy- alle omfigtighcid de zelve op tefpciircn,
hoornen

^^^ j^. zelve gevonden , of wel door de

Alfoeieefcn aan hem zelfs ontdekt 7.yn-

dc, de Radja's pcrmilTic te verzoeken,

de zelve te mogen omvellen^ of dat /y
Radja's haar volk wilden bclaJten de

zelve om te vellen, met tocfcgging,

dat de E. Comp. haar daar voor eerlyk

en rykclyk zoude beloorten, en dat, wan-

neer zulks toegeilaan wierd,zy alle, die

haar opgegceven wierden , of die zy

zelfs zouden komen te ontdekken , maar

zouden laten omkappen , zo wel kleine

,

groote, en ons eenige takjes (en zo de

zelve 'er aan waren) ook de vrugten van

de zelve tot een teeken zouden toe bren-

gen , en goede notitie houden , hoe

veel zy van elke zoort zouden komen
om te kappen, en op de zelve omkapping
by voorfz. Radja's ook hard aanhouden,

maar dat zy by hartnekkige weygcring

om zulks ie gedogen , en dat de zelve

Alfoereefen zig abfolutclyk daar teegens

Helden , als dan geen geweld zouden ge-

brui ken , om haar zeiven inde waagfehaal

te rtellen, maar dat zy in zodanigen ge-

val in 't wederkeeren buiten 't bereik

der zelver Alfoereefen zynde gekomen

,

zylieden konden omkappen zoodanige

fpecerybomen , als zy op weg in haar re-

tour mogten vinden , en by aldien het

mogtc gebeuren , dat de zelve Alfoeree-

fen op haarlieden aannadering quamcn
te rctireeren , en uy t haar Negeryen zig

verder bergwaards begaven , zylieden

dan vryelyk tot in de Negeryen zouden
toetreeden , om in de omher gelegene

boflchen naar Speceryboomen zeer nauw
onderzoek te doen, en alle, die zy mog-
ten vinden , maar invoegen voorfz. on-

der de voet te kappen , dog dat in zul-

ken geval zy lieden zig niet moeiten fe-

parecren , maar by den anderen houden,

om voor de fchiclyke overvallen deezer

moorddadige Alfoereefen bevryd te

zyn.

Met deefc ordre , invoegen voorfz. ver-

trok dan ontrent de middag de voorfz.

troep Soldaten , en Inlanders (naar dat

wy de zelve bezigtigd , en over de 170
man flerk te zyn bevonden hadden)

bofchwaard in naar boven gemelde Ne-
geryen.

Naar 't vertrek van dit detachement

,

tcrwyl wy langs de ftrand wat gingen
wandelen , zagen wy de inlanders van de

Corcor van Werinama alle hare mond-
koft , en verdere bagagic , uy t de zelve aan

land brengen , waar van de oorzaak af-

1

gevraagt hebbende
, gaven ons tot ant-

woord , dat haar Corcor, van onderen ge-

brooken zynde, reeds veel water in had,
|

en zy derhalvcn hare goederen daar uyt

aan land bragtcn , om naderhand de Cor-

cor na de wal te halen , en naar deszelt'.

gedeldheid nauwkeurig te vernemen j

verhalende 't volk v.nn Wcilnama, haar

Corcor gebrooken te zyn, door de dreg

van de Corcor van Üuw , die naa haar

ten atiker gekomen , en zyn dreg zoo
digt aan hare Corcor landwaard aan uyt-

gebragt had , boven dien zeggende den
Pati van Ouw verzogt te hebben zyn
dreg wat verder af te leggen , 't geen
doof hem zoude zyn geweigerd gewor-
den; waar tegens de Pati van Ouw in-

bragt, dat zyn dreg ver genoeg van de

Corcor van Werinama hadde afgelee-

gen , dog dat zy zelfs zig met haar land-

touw Zo ver flrandwaard aan hadden ge-

haald, en alzo met de kiel öp de fteeneh

gekomen waren. Altoos de Corcor ontle-

digt , en op de wal gehaald zynde wierd

bevonden onder dis;! aan de Kiel een ta-

melyke opening ot gat bekomen te heb-

ben , waar door een meenigtc wattr in

de Corcor was geloop en , en een groote

quantiteit van haar mondkoft, beitaande

meeil in Sagoe , daar door was bedor-

ven , ten minften met zout water door-

weekt. Hier naa \vierd dien van Weri-
nama aanftbnds belaib hout te gaan kap-

pen, en 't zelve gat, ten beften doenlyk,

weder toe te kalefaten , ten welken ein-

de op haar verzoek door ons haar eenigfe

fpykers wierden inhandigt , en zy , voords

met 't floppen van haar lek befig zyn-

de j kreegcn daar meede ontrent y uu-

ren des naarmiddags gedaan werk , en

,

haar nog bequamc goederen daar weder
in hebbende doen brengen , raakten de

zelve kort daar na van de wal weder op
ifroom.

Ontrent z uuren naar de rniddag quatn

alhier by ons aan ftrand een Alfoerecs

van Maloan, ons uyt de naam van zyn
Orangkaja boodfchappcnde , dat hy,
hebbende gezien , dat de Corcorren aU
hier ten anker lagen , hem Alfoerees

hadde afgezonden, om te ónderftaan,of

wy nog lange hier zouden blyvcn leg-

gen; zo ja, dat dan voorfz. zyn Orang-i

kaja tot ons aan ftrand zoude aflcomen^

om ons , als de gewoonte en zyn pligt

mede bragt , te komen verwelkomen

,

en dusdanig zyn onderdanigheid aan de

E. Comp^. te bewyfcn , waar op hem
Alfoerecs geantwoord wierd , dat wy
verblyd waren , dat de Orangkaja zoo

bereidwillig zig teegens de E. Compe.
betoonde te zyn, dat wy zelfs niet wis-

ten , hoe lange wy alhier nog zouden

vertoeven , door dien eenig volk naar

Locmaela, en Hatoenocroc, zynde ge-

gaan, om met de hoofden dier Nege-
ryen te fpreken , wy naar der zelver we-
derkomft aanftonds van meening waren

te vertrekken , derhalven zyn Orang-

kaja konde afkomen , zoo hy wilde,

en



A M È o i N A, 201
en dat , zo wy rog alhier mogten zyn, dat 't onbillik zoude zyn ongewapend by
wy hem zouden ontfangen , dog zoo hem te komen , daar hy en de zyne zo
wy reeds vertrokken waren, dan zyn wel gewapend waren, dog zo zig wilden
afkomft niet noodig zoude zyn, temeer, ontwapenen hy dcsgelyks doen zoude ,

alzo Maloan (volgens aan ons ge^eeven 't welk door Latorpoloea zynde aange-
berigt) ontrent f uuren van llrand afge-

j nomen, begaf de Corporaal zig zonder
legen was , by gevolge wy geen giffing fchietgeweer alleen met een inlander van
maakten te zullen konnen blyvcn leg- jNuniali,en een van Bonoa , derwaards,
gen ter tyd hy Alfoerees deze bood-

!
dog dat hy Latoepoloea ^hy aannadering

Ichap aan zyn Orangkaja gedaan , en 'bemerkende, dat den Corporaal zyn de-

den zelven daar op aigekomcn was , zo
\

gen nog op zyde had , met hem niet wil*

dat hy Alfoerees met deeze boodlchap de fpreeken , voor hy dezelve ook afge-

aan zyn Orangkaja, wederom ver- legt hadde, 't welk de Corp', weigerde
trok. [te doen, als zeggende ^ een foldaat te

Tegen den avond ontrent f uuren
:
zyn , en uyt dien hoofde zyn zydge-

arriveerde aan ilrand weder te rug, het weer niet vermogt af te leggen , en dat

detachement der militairen en gewa-
1 hy Latoepcloea daar voor niet beheerde

pende inlanders, die op de middag naar te vreefen , daar op hy ook genaderd
Locmacla, en Hatoenoeroe , waren ver-

! was j en had hy Corp', voorfz. Latoepo-

trokken, waar van de Corp', aan hoorè.\ loea verzogt , met hem te willen aan
verfcheenen zynde , dit volgende rap-

'
Itrand gaan , om vanCompagnie's wee-

port deed : dat hy met zyn gczellchap gen met het hoofd der aldaar leggende
een zeer moeyelykc weg hadde gepas- Hongi te fpreeken , onder verzeeke-

feerd , als kennende maar een man tcf-

fens daar door gaan, en overal met kui-

len en gaten vervuld , dat zy naar de-

zelve waren gekomen by eenige inlan-

ders van Hatoenoeroe , dewelke door

die van Nuniali en F^ifTabatta zynde
aangefprooken , zy Hatocnoereefen niet

hadden willen liaan, maar ziggelyk als

vlugtende geretireerd hadden , zeeker-

lyk ,
gelyk uyt 't vervolg zal blyken,

daar maar alleenlyk gepolteerd geweeft

zynde , om onze defleinen te recogno-

fcceren, de welke , ons vernomen heb-

bende , als vlugtende zig geretireerd

hebben , om van onze kom 11 aan haar

hoofd rapport te doen. Daar na vcr-

nng. dat hem geen het minfte leet ge-

fchieden , maar hy met alle vricntfchap

zoude ontfangen worden , waar op hy
Latoepoloea hadde geantwoord , dat zy
noyc eenige gemeenichap metdeComp^.
hadden gehouden, en derhalven ooknoyt
tot de velve v^'aren afgekomen , dat hy
ook ftond onder den Radja van Sahoe-

lau, zonder wiens laft hy niet dorft

afkomen , uyt vreeze van qualyk door
den zelven daar over te zullen gehan-
deld werden , dog zo hy Radja Sahos'

laii zeUs wilde aikomen , zy hem daa
zouden volgen, om pcribonclyk te ko'
men hooren , wat van 's Compagnies
begeerte was , waar op de Corp', hem

haalde hy Corpi. gekomen te zyn aan te gemoet voerende, dat de Comp^. mag-
een digt Bambocs-bolch , waar van de ,

tig genoeg was haar tecgens Radja Sa-

wegen, door 't omkappen van zeer vee- /jo^A/«, en alle hare ai^dcre vyanden , te

Ie Bambocfcn , ook genoegfaam toege- befchermen , en zy daarom geen reden

,ftopt waren , zo dat zy met grootejvan bcfchvoomtheid konden hebben,
moeyte daar door geraakten , waar na zeide hy Laioepoloca^A-xx. Radja ^aboclau

hy quam op een vlakte , ziende op een 'alleen haar opperheer was, en zy onder

heuvel in 't hangen s-an 't gebergte wf! niemand , dan onder hem, wilden liaan j

Alfocreefen ihv.m, die hem gezcgt wier

den te zyn Latoepoloea , zoon van den

Radja Laloeloemalapoeli van Hatoenoe-

roe , met 4 gemccne Alfoercelcn , als

zyne lyfwagten , en op een klyne di-

ftantie verder na boven , verhaalde hy

Corp', nog een groot getal van dezel-

ve Alfocreefen te hebben gezien , zyn-

de alle met fchildcn en Iwaaiden wel

gewapend . dat hy Corp', aan voorfz. La-
toepoloea hebbende bekend gemaakt , dat

hy gaaine met hem zoude fpreeken,

waar op hyL(ï/cf/iö/ö^« antwoordde zulks

niet toe te liaan, voor en aleer hy Corp',

zig ontwapende , en dan kon hv alleen

by hem komen, moetende de redeeren

en nog minder de Comp^. volgen, waar
op de Corp', hem vraagende , of zy dan
Radja Sahoclaii daar van niet zouden
konnen verwittigen , en den zelven tot

afkomen verzoeken, antwoordehy ,dac
deszelfsNcgerye te ver, en meer alsdric

dag-reifen van daar afgelegen , en hy
ook ongenegen was zulks te doen. De
Corpi. hem verder gevraagt hebbende,
of daar geen Nagel , of Noote-boomen
wicflchen, en zo ja , dat hy permiflïc

verzogt, om de zelve te mogen omver-
kappen, onder belofte, dat de E.Compc.
haar daar voor een eerlyke en rykelykc
belooninge zoude gceven , en zo zy niet

wilden , dat hy E. Corpi. de zelve liet

de van zyn volk zo lange te rug blyven, I uytroeycn , dat zy dan zulks zelfs wil-

waar op den Corp', hem demonllrccrde, den eft'c£tueeren in preientie van eenige

II. Deel. C c van
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van Conip!\gnies volk , die tot zeker-

heid zulks mogtcn zien, dog hy Latoe-

foloca antwoorde geen Spccery-boomcn

onder zynDilhidt te liaan, endatdevhul-

vcn d' omvcrkapping onnodig was , en

dat die geen , die zulks aan de li.Compc-

hadden wys gemaakt, zelfs maar zouden

boven komen, om die om te kappen, 't

vclk hy Latoepoloea zeide met verlangen

te gcmoet te zullen zien. De Corpi.

inlleerde verders om met zyn gevolg tot

-^ „in de N ccrye te mogen marcheren , onder
Ons volk »,/, ,

"
, u • >-

^veid voorwendlel om dezelve te bezigtigen , t

doordie geen hy Latoepoloea wel uytdrukkelyk
van Ha- weigerde j zeggende, zo zy zulks wilden

rocdnar
'^°^"' hy de zelve (al fchoon Compag-

jn belet, nies volk, of niet) alle zoude doen een

ge , waar 't van daan quam , dat idcr

Negery twee Radja's had , daar anders

elke Nei'ery maar een Radja had , te

weeten Loemaela een Radja , gaiaimid

Latoca Eya^ en Hatoenoeroe, Latoeloc-

matapoeli , dog , dat elk der vooriz. i

Ncgeryen nog een tweede flem had, als

Loemaela , Latoehalea , en H.itocnoc-

roc , Latocbcmaerang , en dat deeze

tweede Itemmen ook de naam van Rad-
ja voerden -, 't geen hy verders zcide

even eens te zyn, als op Amboina de

Radja en Pati van de Negery Soya,dog
dat de tweede Hemmen van de Radja's

niet afhankelyk waren, maar ydcr in zyn

Soa een abfoluit gezag voerde.

Verders verklaard hy , dat hy (hoe-

voor een den hals brceken , zonder ie- wel alcyd in vrientfchap met de zelve

mand van allen te fparen , wcshalven hy
j

voll^eren geleefd, en uyt dien hooHié

den Corp', ried maar aanltonds weder
; een zeer gemeene ommegang daar mede

beneden waards te trekken, of dreigde,! gehad heef:) van kints gebeente af toe

dat hy met alles te doen ombrengen aan- nu toe noyt gehoord heeft, dat invoorfz.

ftonds beginnen zoude , waar op de Negeryen eenige Speceryboomen van

Corp|. willende affcheid van hem ne- Nagelen, of Nooten, wicfien, verders

gevraagd zynde, of hy ook gehoord j of

eenige kennis had, van de ontmoeting,

die 'iilameien^ nu ruim een jaar geleeden,

met de volkeren dier twee Negeryen ge-

had had , antwoorde den Radja van Ha-
toenoeroe ,

genaamd Laioe LoematapocUy

gehoord te hebben , dat hy Titameten

qualyk hadde bejegend , om dat de zel-

ve tot haar lieden quam , om Nagel-bo-

men te exftirpercn, en, door dien de zel-

ve daar niet vielen, hy ook niet begeer-

de, dat hy titameten in hare Negeryen
quam , alzo daar niets te verrigten had,

dat hy ook gehoord had , dat de Radja

van Hatoenoeroe , Latoeloematapoeli ,

zoude gellorvcn , en zyn Zoon Latoe-

mcn , en ten dien einde hem de hand

geven , hy Latocpeloea geweigerd had

hem Corp', de hand te geeven , maar

hem een bos pinang had doen behandi-

gen, om dezelve aan 't hoofd der Cor-

corren te fchenken , waar op hy Latoe-

poloea zig naar zyn ander volk had be-

geven , en hy Corp', verder beneden-

waards was gemarcheerd.

Ontrent het retour van den voorfz.

Corp', quamcn by ons aan boord de O-
rangkaja Titameten van Bonoa , en Ka-

kia^'an van Nuniali , ons berigtendc 't

geene volgt:

Ontrent de Orangkaja Titameten ^ dat

by aldien de E. Comp"^. de hier boven

ven geciteerde Negeryen , Loemaela ,' /)(?/ora in zyn plaats gekomen zyn , dog

en Hatoenoeroe met geweld lot hun
\ dat hy egter daar van met geen zeeker-

pligt wilden dwingen , de Alfoerecfen
!
heid konde fpreekcn.

Verders om-gehoord zynde , of de

volkeren van Loemaela en Hatoenoeroe

nu kortelings weder eenige Moorderyen

van Maloan (die altyd goede vrienden

van de E. Compe. waren geweell) daar

toe wel de bequaamlle zouden zyn , en

door de ilcrkte van haar manfchap , be- en Strooperyen aan haar nabuurige vol

Itaande in ontrent foo llrydbare kop-
[

keren hadden gepleegd , had de Orang-

pen , fuffifant zouden zyn , om die van
j

kaja van Hatoewe ons ondertuflchen

Loemaela en Hatoenoeroe , maar on- I berigt gedaan, dat, nu ontrent 3 maan-

trent ?oo dicrgelyke koppen uytmaa-
^ den geleeden , een van zyn onderhoori-

kcnde, volkomentlyk onder te brengen,! ge door die Alfoereelcn was omgebragt

ook dat Radja Latea , die met zyn on- 1 geworden , konnende anders geen ge-

derhoorige in oorlog teegen die van
;

pleegde hoftilityten van die natie ont-

waren.

Hier nu alles verrigt hebbende , 'c

geen or.s mogclyk was , wierden on-

trent half zes op de gcwoone Zcyn-

ichoot de dregi^en weder gcligt , en

Ichepten voorts den geheelen nagt

door , tt>t

Woensdag den 2S. October, wanneer

ontrent halt elven af en aan deNegerye

SAlemuji aan bojid quam de tot iJaway

LoL-miiela en Hatoenoeroe lag , daar toe

ook een bequaam hulpmiddel zoude zyn,

tn dat by aldien de E. Comp^. de zelve

Alfoercc''icn daar toe lall gaf, hy Tita-

Vleten vall Itclde , dat zy het zelve met

vreusde zouden aanneemen , om haar

gefwoorc vyanden, de Oelihwa's, alle

nïogelyke Ichade en afbreuJ: te doen.

Ten tweeden rapporteerde de ürang-

k-..yja Kakiajfan van Nuniali , op afvra-

ge-
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gcpofleerde Corp'.
,
JurgenSprhigvcId

^

zo ook de Radja van Saway , Orangka-
ja SakmaHy en de Orangkaja van Roc-
maholat , die met haar nu eerli; nicuw
in Zee gebiagte Corcor ons quamcn
ontmoeten, wanneer den Radja van Sa-

way afgevraagd wicrd, waarom met zyn
Corcor niet eer by de Vloot was geko-

men
,
gelyk die van Liffiibatta , en Ha-

toewè, gedaan hadden, die daar op ten

antwoorde diende, dat die van Befi, die

met hem een Corcor moellen beman-
nen, nu 4 dagen geleden haar Negerye
verlaten hadden , en bofchwaards in ge-

vlugt waren, zonder datzy, op nader af-

vragen, ons eenigc de minite redenen van

dat weg-vlugten willen te geven ,
ge-

lyk de Corp'. Spring'vehl, daar op onder-

vraagt werdende , ook zeide niet de

minite reedenen vaa dat .wegvlugten te

konnen geeven , die daar op wel crnfle-

lyk werd vermaand , dat deze Negerye,
gevlugt weefcnde , daar toe noocfake-

lyke redenen moeiten wefcn, en dat hy
Corp', daar zynde gefteld , om op alles

goede agt te geven , die reedenen hem
gevolgclyk niet onbekend konden zyn,

en hy derhalven wel vooi" zig moeli
?,ien, van door 't verhvygen van dingen,

die de E. Compagnie nootiakelyk moeit
wecten , zig niet in ongeval quam te

Horten , dog op aile dcczc verroonin-

gen bleef hy Corpi. egter iriet groote

proteltatien by zyn voorigc Negative
perlïltecren , weidende daar op vervol-

gens a;m voorfz. Inlandfe hoofden , en

hem Corp'., een loopje in 't rond ge-

fchonken , en quamen voorts des naar

middags ontrent 2 uuren voor Compag-
nies Pagger tot Saway tca anker , al-

waar wy aan land gekomen zynde, met

?
zig hooger op retireerde. Aan land ge-

treeden zvndc , vonden wy Compagnies
vlag aan een ftok gebonden , in een op
gehaalde praeuw liaan , zynde aan die

vlaggeftok tot een Ichcnkagie gebon-

den een klyn gcyten bokje met een bos

pinang, en een jonge Clappus. Verders

zagen wy langs den v/cg verfchcide

groene takken op gezet , en zelfs van

Gabbe Gabbe , gelyk als boogen ge-

maakt , met groente omvlogten , oni 'er

onder door te gaan. In de Negerye ge-

komen wefende , vonden wy al weder
geen Inwoonders aldaar , dog de buifcn

nog vervuld met haar liedcr fmallen

huisraad , waar door wy vall Helden, dat

dezelve dorplieden niet ver van daar

zig onthielden , en buiten allen twyfi'el,

zig 's nagts in hare Negerye begaven.

Deze geieegentheid aldus doorzien zyn-

de, begaven wy ons weder te rug, en

zonden niet lang daar naa zes Inlanders

van Bonoa dervvaards , om met dezelve

inwoonders van Befi te fpreeken,en die

tot afkomen ie noodigen , en haar aan

te zeggen , dat, zoo haar eenige onbe-

hoorlykheden waren aangedaan , waar
door zy, bevreeft zynde, gevlugt waren
(gelyk wy reeds half vcrllaan hadden

gefchied te zyn) zy maar zouden afI;o-

men , om haar Idagtcn te inllitueeren,

onder toefcgging, dat haar niet quaads

zoude ontmoeten , maar met haar naar

billikheid zoude gehandeld werden.

Tccgens den avond de zelve inlanders Klagtcn

weder te rug keerende , rapporteerden ^'^n ^ie

ons, dat zy,een uur gaans van de Nege- ^^^"
*

rye af, de zelve Bellers gevonden, mctBeli.o-
haar gefprooken , en onze lall aan haarvelden

bekend gemaakt hadden , die daar op Corpo-

haddcn geantwoord , dat zy niet gevlugt j'^j/
'
^^

5 Chargies door de militairen , alhier
|

waren uyt eemge quaadwilligheid tee- over'

gcpolteerd, wierden gefalueerd,cndoor

den Corp', verwelkomd , waar naa wy
ons binnen Compagnies Pagger bega-

ven, en aldaar ook door d'Inlandfegroo-

ten decfes dillrifts verwelkomd wierden.

Kort naar onze aankomlt alhier lieten

wy den Marinjo der alhier omhergcle-

gene Negeryen in de zelve rondom be-

gcns de È. Compagnie , maar dat zy, niet Imam

langer konnende torfchen de onverdra-

gelyke lallen , die haar door den Corpi.

en Iniart Sarajfa wierden opgelegt, nog
om haar over groote armoede langer in

Haat weefenue aan den Corp', op te

brengen de boeten , die hy continueel

van haar vorderde, genoodzaakt hadden
kend maken , dat op morgen ogtent ge weeft , met de vlugt , zig zelven

alhier vergadering zoudegehouden wor- van die fwaare mishandelingen te ont-

den , en dat derhalven die geenc , die
\
trekken , en dat 7.ulks niet als vlugtcn

eenige qucltien onder malkanderen had-
,

mncit aangemerkt worden , maar dat zv
den , ter bchoorlyker tyd , en plaatfe^ lieden maar gcwecken waren ter tyd en

zouden verfchyncn , om haar belangen wyle U Wel Ed. Hoog-.Aghtb., of des

als dan in te brengen.
(
zelfs afgevaardigden, aldaar zouden aan-

Waar na wy ondergefz. Willem du gekomen zyn , om haarc regtvaardigc

Rieii , en Carolus Schttkrus , ons met
Comps. Orembaey na de Negerye Befi

vervoegden, om naa de gelleldheid van
de zelve Negerye te verneemen, alwaar

aangekomen zynde , digr aan llrand

zagen een mansperioon met een wit

Badjoe,die op onze aankomlt van llrand

klasten te inltitueren j weshalven zy

ook zeiden bereid te zyn , en aannamen
tegens 's anderen daags 's morgens aan

de Baleeuw van Saway te verlchyncn,

om voor de Hongi- Vergadering hare

klagten te inflituccren.

Naar welk ontfangen bcrig: wy aan

C c i land
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land het avondm.v;il hebbende genuttigd, loften, door die van Befi op gifteren ge-

wierd om vcdcheide redenen goed ge-; daan, \vy lang op de rccJen daarvan

vonden , nog decfen nagt , of wel mor- 1
onze i;edagten lieten gaan, als wanneer

gen ogient, voor hec lumiercn van den ons voorlV. 'titamctcn verhaalden , dat,

dag een tweede belending naar die van !
naar Befi voorfz. toe fchcppende , hv,

"in 't fcheemeren, alzo de dag maaree-
ven begon aan te breeken, van verre aan
de llrand van Bell een praeuw met ceni-

ge inlanders had gezien, die op zynaan-
nadering zig uyt de zelve praeuw bege-

Befi te doen, om haar beiluit van afko-

men te doen werkftellig maaken, en op
deliberatie, wie daar toe belt zouden

employeeren, qua.m TltatJ/etcn ^ Orang-
kaja van Bonoa , daar toe zelfs zyn
dienft aanbieden, om in perfoon der- ;Ven,en in de Mangi Mangi verfchoolen

waards te gaan , en zyn uyterile ver- hadden, zo dat hy geloofde, dat die van
mogen aan te wenden , om die van Befi Befi door d' een of d' ander moeiten

met hem te gelyk te doen afkomen,; zyn gewaarfchouwd , en afgefchrikt,

waarom zy niet dorften afkoomen, wel-
ke reden ons ook niet heel vreemd dagt,

en waren wy van gedagien, dat dezelve

praeuw , of door den Corp'. , of door
Iman 'iarajfa ^ derwaards was gezonden,
om alle mogelyke middelen in 't werk
te ftellen , ten einde die \ an Befi van 'c

om nog voor het aangaan der Vergade-
ring alhier prefcnt te zyn , welke pre-

fentatie zynde aangcnoomen , begaven
Wy ons naar boord , om op onze Cor-
corren onze nagt-rult te nemen.

Verga- Donderdag den zp. Oclober, 's mor-
deringopgens ten 7 uuren quam van Befi weder
Saway

, ^^ ,.yg j^ Orangkaja Titamctm , van Bo- i
aficomcn af te fchrikken , waar door

GefcWl- "°'^ 5 o"^ rapportecrende , dat hy, op
|

hare gepleegde infolentien mogtcn vcr-

Befi zynde aangekomen , nog eenigci holen bly ven. Naar 't ontfangen van die

inwoondcis van de Negerye van verie rapport begaven wy ons naar land , en
in de zelve had gezien j dog dat op zyn

aanuadering de zelve waren geweeken

,

en met tegen Itaande alle aangewende
devoiren de zelve niet tot liaan hadden

konnen krygen , veel min met haar te

i'praak had konnen koomen, wcshalven

hy, om de zelve niet weder vlugtig te

maken, weder v/as af gekomen, welk
rapport zeer difcordeerehdc met de be-

ien daar

at" te

doen. vervolgens naar de balceuw van Sawav,
om , in gevolge van 't op gi lieren in

dcezen genoteerde , alhier Vergadering
te houden , en te onderzoeken , of 'er

ook eenige queftien waren , zynde ons

zodanige zaken voorgekomen , en al-

hier voorgevallen , als U Wel hd.

Aghtb. by de ondcrvolgende Rol , zal

konnen conftecren.

Donderdag den 2 9 . OBobcr^ 1705-
Vergadering gehouden op de Ba-

leeuw van de Negery S a w a y
,

prefent

:

De Onder - Koopman y en Secretaris der Politie t mitsga-

ders Admiraal der Prefentc tiongi-Vloot y VVILLLM
DU lil EU.

De Boekhouder , en Secretaris van den E. Jghtb. Land-

gertoie,CAROLÖS SCHÜLERUS, Pan LILIIiüY,
zynde d'cenigUe Orangkaja van den Lajidraad , of
Kamer-Orangkaja.

De Oran^kaja's Landraden deezes Üi/Inds y en de ver-

dere Hoofden der Corcorren van de prefeate Vloot.

Mattheus tifera , Mard'. Eyfcher.

Contra

gedaagde, omLietjingy

DEn Eyffcher tot fundament van de-

zen zynen Kyfch , zegt op den 8.

Septb^ palTato alhier gearriveerd zyn-

de , aan den Gedaagde heeft aanbeltecd

7000 takken Sagoe, en tot voldoening

van dien zyn Lywaten reeds ter zelvcr

tyd aan hem Gedaagde verltrekt heeft , met Conditie , de befproke Sagoe over

30 dagen te moeten leveren , en dat tot nu toe daar niets op gevolgt is , en zyn
Eys-

Radja Saway

,

Eylch te aanhooren.
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EyfTchers Pas reeds vervallen, en hy dcrhalven niet vermogens is, langer daar naa

te wagten, verzoekende de voorlz. 7000 Takken Sagoe , als xulks met de co-

ftuimen deczer landen over een komende.

Den Gedaagde, voor antwoord, bekend de goederen, tot voldoening van 7000
Takken Sa^oe , van den Eyiïcher ontfangen te hebben , dog zegt, vermits ver-

fcheide befiglieden niet in ftaat geweeft te zyn , zyn beloften , van de zelve

Sagoe naar 30 dagen te leeveren , te hebben konnen volbrengen , zeggende naar

een maand tyds daar toe in ftaat te konnen zyn.

Den Eyflcher zegt zyn Pas reets verloopen te zyn , en derhalven niet ver-

mag de zelve met langer wagten te violeercn
, pcrlifteerende derhalven als by

Eyfch } als zeggende door gebrek van die Sagoe een gehecle verloore reys te

hebben gedaan.

Den Gedaagde als by antwoord

:

De Orangkajen van Liflabatta, Hatoewè, Hatilen, en verdere Tnlandfche

Hoofden
,
gevraagd zynde , of 't voorgeeven van Eyflcher waaragtig

is, en by manquement in deleevering der bcfprooke Sngoe, of gehou-
den is, 't ontfangen goed te reftitueeren , boven de helft der beloofde

Sagoe, antwoorden cenmondig van ja.

Den raad ingevolge van voorfz. berigt condemneerd den Gedaagde,
in de prompte reflitutie van de ontfangene Lywaten, en dat hy
d«aren boven ter eerfter verfchyning van den Evflcher wederom
alhier aan den zclven zal moeten leveren, 3^00 Takken Sagoe,
zynde de helft van 7000, met de kollen.

De EyfTchers zeggen , dat haar Cor- Baul ^ Radja JVerinama , en BoiUli^

cor eergifteren ter itrand van Wapoe- Radja vali Tobo , Eyflchers.

al is gebrooken gev/orden door een lip

van de dreg van des Gedaagdes Corcor, Contra

en dat daar door een groote quantiteyt

Sagoe, en andere levensmiddelen , van Thomas Neira, Pati van Ouw, gedaag-

de Eyllchcrs bedurven waren , verzoe- de, om Eyfch te aanhooren.

kende derhalven in haar fchade te ge-

moet gekomen te mogen werden , te meer de jegenwoordig nog i-efleerende

mondkoil niet kan difficieren, om de reys tot hare negerye te doen.

De Gedaagde zegt , dat der Eyflchers Corcor niet zodanig door zyn dreg ge-

brooken is, maar dat de Eyflchers, haar prauw in de Corcor hebbende opge-

zet, altyd de zelve Corcor zo na aan de wal haaien, dat zy daar op en afkomen
zonder eens een prauw te gebruiken , en het ter dier plaatfe vol fteenen ge-

weell zynde, 't gemakkelyk heeft konnen gebeuren, dat de Corcor, op eenfcher-

pe fteen gefliooten hebbende, aan 't iinken is geraakt > over zulks fuftineerd ner-

gens in gehouden te zyn.

De Eyflchers , voor replicq , zeggen voor den gedaagde ten anker te hebben ge-

leegen , en hy daar op zoo digt by haar ten anker zynde gekomen, niet vermo-
gens was zyn landtouw aan een dreg, digt by ilrand, ceven onder water te laten

vallen, maar dat hy zulks zelfs aan land moefte vaflgemaakt hebben, zeggen ook
dien Ged«. tot verlchcide maal te hebben laten weeten,dat hy de dreg watnazig
zoude halen, 't geen hy geweigerd had naar te komen, en dat ook de opening

van onder in haar Corcor oogenfchynelyk kan gezien worden, door de lip van
een dreg veroorzaakt te zyn, pcrfilleerendc vordcrs, als by Eyfch.

De Gedaagde voor Duplicq zegt, dat 't voorgeeven der Eyflchers, van eerfl:

ten anker te hebben gclccgcn, waar is, dog dat de voorfz. Opening niet door de

lip van zvn Dreg kan gemaakt zyn, door dien als dan de Dreg in de opening zoude

hebben moeten blyvcn llecken, en de Corcor daar op neerzinken, 't welk niet

gefchied zynde , hy ook lulbineerd genoegzaam te conlleeren , dat die opening

door zyn Dreg niet gemaakt isj perfiitcerende voords als by antwoord.

Den Raad Condemneerd den Gedaagden in dezen, om aan de Eys-

fchcrs op te leggen, en te betalen, een fommetjc van anderhalve

Cc 5 Ryxd.
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Ryxd., om daar voor alhier Sagoe tot leevens onderhout in te

koopen, met de koflen, gcrefervccrd blyvende de Actie van den
Filbaal der Hongi-vloot , tot tyd en wyle wederom by den Wel
Ed. Agtb. Heer Gouverneur zullen gekomen zyn.

Den Gedaagde bekend de li Ryxd. Jacob Packr , Corporaal in Compag-
deugdelyk aan den Eyflcher fchuldig te nies dicnlt, Eyflcher.

zyn j dog niet de Papoefche Slavin, ^
zeggende de ichuld van ü Ryxd. oor-

fpronkelyk te zyn over koop van een Imam Sarajfa. , van Saway
,
gedaagde;

Papoefc Slavin , voor if Ryxd., en om betaling te doen van zz Ryxd.
aan Lywaten nog 7 Ryxd. , 't welk mitsgaders tot wederuytkecring van

de voorfz. 21 Ryxd. uytmaakt > ont- een Papoefe Slavin , door den Eys-

kennende booven dien een Slavin van {cher aan hem geleend, met de kós-

den Eyllchcr geleend te hebben. ten.

Den Eyflcher zegt de pretenfie hem door den Corp. Padcr ^ zodanig opgegee-

ven te zyn, derhalven niet wel te gelooven is , dat denzelvcn meer zoude eys-

fciien, als hem toequam.

Den Gedaagde als by antwoord.

Den Raad condemnecrd den Gedaagde, in de prompte voldoening

van de ge-eifchte en bekende ichuld , ter lomme van 12 Fivxd.

ontfeggende den Eyllchcr voords zyne pretenfie, van de Papoefc

Slavin, tot nader bewys, condemncerende voords den gedaagden

in de kollen.

De Eyflcher zegt , dat hy een zoon T'ehhoca , Moor van de Negerye Loe-
zynde van Malaccci , deszelfs nalaten- maolat, Eyflcher,

fchappen , als ook die van de deflelfs

Ooms , Paiti en Toual te moeten genie- Contra

ten , alzoo door voorfz. zyn Ooms,
geen mannclyk oir was nagelaten, en i^/öf///)^ , mede Moor van Saway , GeJ=.

nu den Gcd^. zig onregtmatig de na- om uytkecring te doen van v.odani-

ktenfchappen van voorfz. l'oual hadde ge nalatenfchappen,als hy onder zig

aangetrokken, verzoekende voords als heeft van des EyflTchcrs Oom, loual,

by prefentatie. met de kollen.

De Gedaagde voor antwoord zegt , dat het waar is , dat hy de nalatenfchap-

pcn van voorfz. 7ó/.'^/ onder zig heeft, maar den Evlfchcr daar toe niet geregtigd

is, als werdcndc die nalatenfchappen door hem Ged^ bewaard voor Nikahre,
zynde een eyge Dogter van voorl'z. Toaal , die by hem Ged"^. werd opgevoed,

en dat alle Landeryen reeds aan den Eyflcher , als 't mannelyk oir , zyn over-

gelaten, concludeert derhalvcn tot rejeétic van den Eyfch.

Den Eyflcher ftcmd toe, dat Nih.kore^ is een Dogter van meergemelde Tcual^

dog zegt altyd gcdagt te hebben , by de Landeryen ook de Mcubile Goederen
van den zelven loaiil te moeten genieten.

Den Gcdf. voor Duplicq, als by antwoord.

Den Raad ontzegt des Eyflchers onregtmatigen Eyfch , en pre-

tenfie , met de kollen.

De Eyflcher zegt , dat den Ged«. nu /f^//^,OrangkajavanSaleman, Eyflcher.

al cenig jaren geleeden , zyn Neef,
jiifoeli , van Hitoe I^ama , zoon van Contra
Bagca , hier gebragt heeft , en nader-
hand den fclven als een flaaf houdende, Iman Sarajfa^ Gedaagde om uytkecring
hy Eyflcher, tot vrykooping van zyn te doen, van zodanige Goederen, als

Neef, aan den felven heeft uihandigt hy hem heeft voldaan voor 't overle-

cen groote Gong, van drie fpan hoog, veren van zyn Eyflchers Neef, gc-
ccn kleedje met if groote Schotels, en nnamd ^//öf//, van Hitoe Lama , met
dat den fclven ylifocli door Radja Hitoe

,

de koflen.

als
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als nu gevorderd wordende, om in zyn vaders plaats den dati tot Hitodamawaar
te neemen , rcftitutie van 't voorfz,. verzoekt.

De Gedaagde bekent voorfz. Goederen van den Eyflcher ontfangen te hebbenj
dog negeerd de verkooping van voorfz. Aifocli , maar dat hem zulks door den
Eylfcher vrywillig was gegeven , tot recompens voor de forgc , die hy gedaagde
voor den felven Jifoeli had gehad , met prefentatie egter van zulks op afvordcruig

van den Eyilcher altyd te willen reftitueeren.

Den Eyflcher voor replicq, als by Eyfch.

Den Raad condemnecrd den Gedaagde, ingevolge zyne prefentatic,

om aan den Evflcher wederom uyt te keeren een Gong, van 5
fpan hoog , een kleedje , en i f fchotels , met compeni'atie van
koften.

Naar 't afloopen van de Rol , wier-

den alle de inlandfche Hoofden dee-

zes Diftriéls afgevraagt , of ook ee-

nige queftien en oneenigheeden onder

haar lieden waren , waar op dezelve al-

le eenpariglyk antwoorden, jegenwoor-
dig wel met malkanderen te leven , en
geen queftie van eenig belang onder
malkanderen te hebben , waar op de
zelve vermaand wierden lange in een-

dragt te continueeren , en geiamentlyk

als trouwe onderdaanenvandcE. Comp.
deflelfs bevelen trouwhertig op te vol-

gen , 't welk zy alle met een groote

dankbaarheid , betuigden te zullen vol-

brengen.

Waar op dan nog alle de zelve Gro-
ten wierden gevraagd , of haar lieden

niet bekend was, uyt wat reedenen die

van Befi gevlugt waren, gaven daar op
ten antwoord.

En eerftelyk Lieisjing , Radja van Sa-

Nider ^^^Y ' '^'^^ ^Y geloofde,dat die van Befi,

bericht, gevlugt waren , om zig te bevryden van
waarom de fware laften,die haar door den Corp'.
"

en Imam Sarajfa , opgelegt wierden , zeg-

gende, dat hy Corp', de Inlandfe Hoof-
den dcezes Diftrifts hadde bekend ge-

maakt , ordre van U Wel Ed. Aghtb.
te hebben ontfangen , om voor Imam
Sarajfa , een huys te bouwen , op dat

U Wel Ed. Aghtb. , tot Sav/ay koo-
mende , een behoorlyke verblyfplaats

mogtcn hebben, 't welk die van Liflii-

batta,Hatoewè, enHacilen, hadden ge-

weigerd te doen , onder voorgeeven,

dat zy eerft de fchriftclyke ordre vanU
Wel Ed. Agtb. ten dien opfigte wilden

zien, en hooren Icefen , en dat daar op
die v;in Saway ^ en Befi , door fware

drygementen van den Corp'., en Imam
Sarajfa ,

gedwongen waren geweell , 't

zelve huys te bouwen , waar van wy
ten defen niet nalaten konncn , be-

fchryvingc aan U Wel Ed. Agtb. te

doen.

Dit huys ftond ter felver plaatfe , alwaar

het oude huys van ImamSaraJ/'a^vooiiz.

hadde gcftaan , zynde uyt de grond op

die van
Befi ge-

vlugt wa
ren.

nieuw opgemaakt , en in 't inkomen
aan weerzyden met een fraeje kamer
voorzien, waar in goede fuffifante bou-
te vloeren waren leggende, zynde voorts

zeer wel opgemaakt , en van fuffifante

balken en alles wel voorfien , aan
Welk heel gebouw wy ook niet konden
bemerken , dat een eenig itukje oud
hout was, maar alles fplinter nieuw, en
nog niet ten vollen droog.

Den Orangkay van Hatoewé zeide
ook , van gevoelen te zyn , dat het bou-
wen van voorfz. huys de oorzaak van
het wegvlugten dermeergemelteBefiers
was, en dat den Corpj. hem Jiad doen
aanzeggen , dat Imam Sarajli , een brief

van U Wel Ed. Agtb. ontfangen had

,

waar by geordonneerd wierd , dat d' in-

landfe hoofden deiès Diftrifts een nieuw
huis voor Imam SaraJJa moeften maken,
om U Wel Ed. Agtb. op deirdfs komlt
alhier, daar in te ontfangen, en dat in-

gevolge van dien U Wel Ed. Agtb. ge-
eerde ordre, hy Corp', aan hem Orang-
kajavan Hatoewé, hadde bevoolen,om
300 boffen Gabbe-Gabben, en 300 do-
lyn Atap, voor 't zelve op te bouwen
huys te moeten leveren , dog dat hy
Orangkaja zulks hadde geweigerd te

doen, waar op Imam SaraJ/'a hem zou-
de te gemoet hebben gevoerd , hoe derft

gy teegens d'ordres van de Ed. Agtb.
Heer Gouverneur oppofeeren , waar
op hy Orangkaja Hatoeivè wederom ge-
antwoord had , dat hy daar over zelfs

cerft met U Wel Ed. Agtb. wilde fprcc-

ken , eer hy hand aan 't werk wilde

flaan.

Waar mede zig de Orangkaja 's van

1

Lifikbattaj en Hatoewc, ten vollen zyn

I

confirmeerendc.

I

Waar op den Corp'. Juygen Spring- En on-

veld, binnen geroepen , en hem vifge- <lt';/ock

vraagd zynde, of hy ook cenicc klaa:-^"'" "

tcn tegens ymand van voorlz. Psegery siii.u£;de

I hoofden in te brengen had , antwoord- Corpo-

de den zelvcn van neen, siccn fonder-','^''' '^'^

1 11 11 11 Imam
hnge klagtcn teegens de zelve te heb- ^^^mij-j,.

j
ben , en dat zy alle , bchalvcn die

van
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van Befi , rcdelyk wel op haar dienft

parten.

Naar 't welke hem Corp', dan wiert

bekend gemaakt , 't geene door meer

gemclte Orangkaja's , weegcns het

bouwen van 't huys voor Imam Sarajfa^

was gedeclareerd , die alle 't zelve ten

mcellendecl ontkende , zeggende , dat

de Orangkaja's zelf met malkanderen

hadden geraadpleegd , om een nieuw

huys te bouwen, 't geen bequaam mog-
tc wecfen, om U Wel Ed. Agtb. daar

dat daai

y A N

in te onttangen ,

Hagen werdende , het

voorge-op
huys van den

Radja van Saway te vernieuwen , hy

Radja zulks had gedecimeerd , met te

zeggen, dat hy geen Maleyts verltond,

en derhalvcn U Wel Ed. Agtb. niet

wel konde ontfangen , waar na dan

door de zelve inlandlche Hoofden bc-

flooten was , daar toe het huys van /•

mam 'Sarajja te neemcn,en dat uyt dien

hoofde , den Radja van Saway , met
Orangkaja Befi , Orangkaja Saleman^

en Orangkaja Roemaolat ^ 't zelve huys

goedwillig hadden opgebouwd , zon-

der dat door hem in 't minlt van een

brief zoude gemeld zyn. Bekennende

hy cgter even daar na, dat hy 't bou-

wen van een nieuw huys aan d'inland-

fe Groeten hadde voorgeflagen , met

te zoggen , dat 'er niet een bequaam
huys in de Negery was , om U Wel
Ed. Agtb. in te konnen ontfangen, en

dat zy derhalven wel dienden te be-

raadflagen , om een nieuw huys te bou-

wen , mitsgaders dat hy daar toe zelfs

het huys van den Radja hadde voorge-

flagen, tot een tecken van haar lieden

goedwilligheid, vertoonende een zeker

gelchrift, door den Radja van Saway,

met twee zyner Orangtoeha's , onder-

teekend , en door den Corp', opgelleld,

waar by hy Corp', zig reeds ten hoog-

ilen contradiceerde , als hebbende be-

vorens gezegt , 't huys van den Rad-

ja van Saway voorgeflagen te hebben,

daar nu uyt zyn eigen opgeitelde ver-

klaring bleek , dat hy 't huys van

Imam Saraffa hadde voorgedragen, waar

op den Radja van Saway gcvraagt zyn-

de, of hy wel wiil , wat het gefchrift

behelsde , 't geen hy onderteek end

had , antv/oordde dat den Corp', hem
gezegt hadde , dat het weegens 't huys

van Imam Sarajfa was , dog den in-

houd van dien hem niet voorgehouden

te weefen , maar dat den C]!ürp'. hem
maar hadde belaft te tcckenen , 't geen

de Corp', ontkende , zeggende hem
zulks voorgehouden te hebben.

Imam ^arafili daar op ook binnen

geroepen , en weegens 't bouwen van

voorfz. zyn huys ondervraagd zynde,

ontkende ook al het gedeclareerde der

zeg-

zo 'c

Orangkaja 's , en fprak met den Corp',
netjes als uyt eene mond , en op af-

vrage , wie hem geauthorifeerd had,
zyn huys te laten vernieuwen door de
Negerys Ingezeetencn , die zulks niet

verpligr waren, zeide, dat 't zelve huys
een Compagnies huys was , en tot ge-
mak van U Wel Ed. Agtb. op ge-
bouwd , dog wanneer hem gevraagd
wierd , wat hy dan met wyf en kin-

deren in 't zelve huys te doen had ,

itond hy zeer verleegen , antwoord-
dende , dan eens dat het zyn , en dan
eens, dat het Comp^. huys was, konnen-
de dit niet wel beantwoordden

,

gende egter ten laaften , dat

,

ons beliefde , hy daar aanrtonds zoude
uyt trekken, en niet teegenftaande al-

le de inlandfe hoofden eenpaarig wee-
gens haar gezegde van het opgebouw-
de huys blceven volherden , zo bleven

de Corp'. , en Imam SaraJ/'a , by haar

otitkentenifiè periiftceren , hoewel zeer

in haar reeden varieerende.

Waarop dan verders de Orangkajen Die daar

zynde afgevraagd , of nog eenige zon- "^'^fp-

derlinge klagtcn teegeus den Corpi.
w^e'rden-

hadden in te brengen, antwoordden de, alles

voor eerft den Radja t)a'way , en O- ontkcu-

rangkaja Lijfahatta , geen zonderlinge ^^^

klagten teegen den zelven te hebben.

Orangkaja Hatoeivè zegt, dat hy , op
bevel van den Corpi. van Imam Saras-

fa 's huys te helpen bouwen , daar toe

onwillig zynde geweelt , en nader-

hand ziek werdende , hy Corpi. zyn
Orangtoeha's hadde laten ontbieden

,

en over de zelve onw-iUigheid haar af-

gevorderd een boete van 40 ps. lywa-
ten, dog dat hy Orangkaja, haarlieden

verboden hebbende zulks op te bren-

gen , den Corp', daar niets van gekre-

gen had , niettegenftaande hy veribhei-

de aanmaningen daar toe hadde ge-

daan.

Den Corp', hier teegens zegt , dat

het waar is , dat hy over onwilligheid

die van Hatoewè een boete van 40 ps.

lyvi^atcn heeft opgelegt , dog dat zulks

is geweert over onwilligheid , in 't re-

pareeren van Compagnies Pagger , en

niet van Imam SaraJ/a's huys.

Nog zegt Orangkaja Hatoewè , dat in

't begin van Oftober 2 zyner quaarts-

lieden naar Amboina zyn geweelt , om
een Compagnies brief aan U Wel Ed.

Agtb. te bellellen, dezelve op haar we-
derkom ft door den Corp', zyn geflagen

geworden , zo dat zy de vlugt buiten

Compagnies Paggers namen , die daar

o^er aan den Corp', hebben moeten be-

talen 8 Ituks lywaten. 't Welk de

Corp', bekend ontfangen te hebben,

zeggende, dat voorlz. quaartslieden,

totAmboina aan U Wel Ed. Agtb. on-

waar-

^
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waarheden hadden wys gemaakt, en hy
daar over de felve had gellagen , en dat

zy voorfz. Lywaten aan hem uyt haar

vrye wil gege\ en hadden.

Orangkaja Hatilen klaagd , dat , i 7,y-

ner quaartslieden over ecnige misllagen

in haar quaaits-dienft door den Corpo-

raal in de tronk zynde gezet, hy Corp',

een bocre van dezelve had geeilcht , als

wanneer die van Hatilen, niet zes ituks

lywaten komende, om die te verloilen

,

de Corp'., onder voorgeven, dat het

te weinig was , zulks had geweigerd

,

als wanneer zy naderhand komende met
lo ftuks lywaten, de Corp', die hadde

aangenomen , dog egter geweigerd de

zelve quaartslieden te ontflaan , voor en

al eer zy hem nog leverden , twee llaa-

ven , en 40 ftuks lywaten , dog dat de-

ze laft haar Hatilengers te fwaar vallen-

de , zy onmagtig waren geweeft , zulks

op te brengen , en dat ook derhalven

,

dezelve quaartslieden nog een maand in

de tronk hadden gecontinueerd , en dat

hy Corpi. als toen ziende , dat 'er niets

te voorfchyn.quam, dezelve luydcn van

felfs had gerelaxecrd.

Alle 't welke door den Corp', fterk

werd ontkend , niet teegcnilaande de

Orangkaja Hatilen diesweegcn vaft op
zyn ituk bleef ilaan.

De milit;iiren alhier befcheiden daar

op binnen geroepen en gevraagd zynde,

ofzy van voorfz. knevelaryen , en extor-

fien van haar Corp', niet ecnige kennis

hadden, zeggen neen, door dien geen

van haar vieren nog een maand tot Sa-

way gelegen had , maar dat zy wel zom-
tyds iemand in de tronk hadde zien zit-

ten, dog weegens't opbrengen derboe-

tens onkundig te zyn.

De Orangkaja Hatilen , verders voor-

gehouden zynde , wie hem zoo Hout
hadde gemaakt , en wat reedenen hem
hadden gemoveerd, om nu weinig tyds

geleden, tcrwyl de Corp', op de kruys-

togt was, 10 gewapende inlanders met
een Orembacy , naar Saway te zenden,

om twee quaartslieden uyt Compagnies
Pagger, van haar verfchuldigde quaarts-

dienlt af te haaien , antwoord daar op,

dat de Corp', op de kruys-togt zynde,

een zyncr quaartslieden , aan de Pagger

haar behoorlyke dienft waarncemende

,

door Imam Saraffa was belaft geworden
om öo ps. Salimoeni hout te kappen, en

dat zulks den dienft van de E. Comp«.
niet mede brengende , en zyn onderho-

rige onder de commando van Imam. Sa-

rajja niet ftaande , zy daar over hadden

geklaagd, en hy, daar op de zelve had
doen afhalen , dog geen geweld ge-

pleegd, of ecnige Aifurante woorden ge-

fprooken te hebben , dog hem daar op
te gemoet wcrdcnde gevoerd, dat zulks

11. Deel.

aop
een groote Afllirantie was , op zyn ey-
gen houtje zyn volk re hebben laten af-

halen , en, zo hem eenigongelyk gcfchied
was, hy zyn klagten ter behoorlyker
plaatfe konde hebben geinftitueerd , maar
niet behoorde tot zulke extremiteiten
zig te laten vervoerrn,mitsgaders dat zulk
gedocnte een zeer groote ondankbaar-
heid was ^ voor alle de weldaden , die

haar de E. Compag^. beweefen had , en
infonderheid' daar voor vier jaaren hare
ingezetenen door de Papoea's zynde
weggevoerd , zy , door voorfchryvens
van de E. Compe- , die weder hadden
gekreegen 5 bekend hy fchuld , en ver-

zoekt ootmoedig gepardonneert te mo-
gen werden, met belofte van deezegunft
door een geftadige bereidwilligheid tot

Comps. dienft te zullen erkcnnen,enwierd
hy onder toevoeging van een fcherpe re-

primende gepardonneerd.

De zelve Orangkaja , afgevraagd zyn-
de , of dit jaar geen Papoefchc Corcor»
ren aan zyne Negerye , en tot Loulata,
of Papoeti

, geweeft waren , mitsgaders
of dezelve -.ddaar ook eenigc rooveryen,
of Hoftiliteiten , hadden gepleegd , ant-

woord deefenjare aldaar 4 zodanige vaar-
tuygen geweeft te zyn , die aldaar Sa-
goc, als anders, waren komen handelen,
dog dat geen het minfte quaad aan in-

woonders dier Negeryen gedaan had-
den.

Hier op treed ter Vergadering binnen
Tomahoe^ jo"ge dogter VTinSaiüay (Zyn-
de na den aard harer landslieden al vry
moy van tronie) met grote droefheid
klagende, dat, naar het vertrek van den
Corpi., Jacob Pader (by wie zy bekent
gehouden te hebben) deeze Corp. yi4r-

gen Springvdd tot 3 verfcheiden reyfen
toe by haar had gcfonden den zoon vaft

Ima-m SaraJJ'a^ genaamd Samalieniv, om
haar te perfuadeeren by hem Corp*, te

komen, en gelyk met de voorige , ook
met hem te houden , 't geen zy altyd

zeer hardnekkiglyk hebbende gewei-
gerd , had meer gemelte Corp', den
zclven Samakaiw, geafllfteerd met den
Marinjo van Saway, genaamd Latoepoa,

en twee quaartslieden van Halilen by
haar gefonden, die haar met geweld te-

gens wil en dank hadden weggevoerd,
en by voorfz. Corp', gcbragt , dat zy
onderweegen zeer lamentabel had ge-
fchreid, tot dat zy op de Baleoc geko-
men zynde , in plaats den Corp', door
haar tranen andere gedagten zoude kry-
gen , hy haar tot binnen in zyn kamer had-
de gevoerd, en, haar met geweld willen-
de gebruiken, zy h ld beginnen te roe-
pen en getier te maken , waar op de
Corp'., haar met de hand op de mond te

I

leggen zulks belettende , haar als doen

I

voor de eerfte maal heeft bekend , zyn-
D d de
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de 7.u\ks nu ontrent z maanden gele-

den , dut hy Corp', vorders haar Torna-

hoc zcedert die tyd akyd by zig had ge-

houden , tot dat nu kortelings hy , op 't

aannaderen der Hongi , haar Tamaboe^

op de zelve manier, te wceten met ge-

veld weder buiten de Pagger had gc-

Itooten.

De Corp'. Jaygen 'Spriiig'vcU ^ dceze

befchuldiging voorgehouden zynde, be-

kend , dat hy haar •tomahoc door meer-

gemelde Sa-iiialeeti-w had laten afvragen,

of zy genegen was met hem te houden,

gelyk zy by den voorgaande Corp'. Ja-
cob Padcr gedaan had , dat zy, fulks heb-

bende aangenomen, met hem Safnakeww

by hem Corp', was gekomen , die haai'

vervolgens als zynbyzit bekent gcbruy kt

te hebben, tot eeven voor de komlt der

Hongi, als wanneer hy haar weder had

laten gaan , dog zegt dat dit alles met
T'umahoc''s eygen vrye wil is gcfchied,

^.ondcr door hem eenig geweld , nog in

't ontvoeren , nog in 't gebruyken van

dezelve, gepleegd te zyn.

De Marinjodeezcr Negery, Latoepoa^

in prefentie van hem Corp'., hier over

ondervraagd v,'crdende , antwoordde, dat

hy mctSamalccuw ^^ntwtc quaartslieden

van Hatilen, door den Corp', gefonden

is geworden om mcevgi^mtlte. /omahoe
^

't zy met, of tecgens haar wil , by hem
te brengen, 't geen hy Marinjo ook ver-'

klaai'd , in gevolge voorfz. ordre teheb-j

ben gedaan , en dat hy dezelve dogter,

met geweld uyt haar huys gehaald , en

by den Corpi. gebragt heeft, dat zy on-'

derweegen zeer heeft gefchreid , en , op
de baleoe gekomen zynde, door den
Corp', binnen in zyn kamer is gebragt,

en dat hy Latocpoa daar op vertrokken

is.

De Oningkaja van Hatilen, opftaande,

zegt , dat het bovenflaande geval hem
ook zoodanig verhaald was geworden,
door de twee quaartslieden, die met
meergemelte Marinjo de zelve Tomahoe
hadden afgehaald.

Samakcup , hier op ook gehoord zyn-

de, zegt door den Corp', tot drie vcr-

fcheide reifen gezonden te zyn gewecft,

om voorfz. 'Tomahoe te pcrfuadecrcn,dat

zy by hem als byzit blyvcn wilde, 't

't geen zy altyd hebbende geweigerd te

doen, had hy Corp', hem met den Ma-
rinjo Latocpoa , en twee quaartslieden

van Hatilen , na haar toegefondcn , om
haar, met of teegens wil , by hem te

brengen, dat, aan 't huys van meerge-
melte Tomahoe gekomen zynde , de

Marinjo , en twee quaartslieden , haar

met geweld hebben weggevoerd , maar
dat hy Samalecirjj ^ geen hand aan haar

geflagen heeft , maar uJlecn mede ge-

gaan is.

7omahoe , hier op gevraagd zynde , zegt

dat het waar is , dat Samalearjj geen ge-

weld aan haar heeft gedaan, maar alleen

mede gegaan is.

De Corp'. JurgenSpringvehl ^ niettec-cdyk
genftaande alle deeze eenparige getuige- ook

niflcn , blyft hartnekkig by de ncgative""\"

perfillecrcn , van geen geweld gepleegd J^^j;..

te hebben , en op vertooning, dat dedcrbe-

misdaad cgter fwaar genoeg was, dat hy, ^huldi-

een Chriften , zich met een Moorfch 2'"2^°"

Vrouw menfch ging vermengen , ant-

woordde hy , dat hy aldaar geen Chri-

ften vrouwmenfch konde krygen , en

ook zodanig zonder vrouwmenfch niet

konde leeven , vermeenendc 't daar in

relldeercndc qu.aar zoo groot niet te zyn j

naar alle welke wedtrz} dfche befchul-

digingen, en defenfien, wy dezelve 'To-

mahoe dimittcerden , met haar te zeg-

gen, dat zy zig maar geruft in huys zou-

de houden , dat zy voor geen geweld
meer zoude behoeven te vreeien , en wy
haar klagtcn aan U \\'c\ Ed. Aghtb.
zouden voordragen.

Onder 't examineercn van deeze zaïdv,

en waar door alle deeze geweldenaryen
en buytenfpoorigheden van den . Corp'.

aan den dag qu;wmcn , waren zelfs eeni-

ge Orangkaja's, die zich niet konden
onthouden van te zeggen , dat zo dier-

gclyke geweldenaryen, door iemand in

hare Negeryen gepleegd wiei'dcn, zy,
eer zulks te .verdragen , deq.?.elv;en lie-

ver den hals zouden breeken,'t gcenwy
niet hebben willen naarlaten tot U Wel
Ed. Agtb. fpeculatie hier by te zet-

ten.

T'itameten^ Orangkaja van Bonoa,
klaagd , dat een zyner onderhoorigen

,

genaamd Mattatohoe , nu al vier jaren

van Bonoa hcrwaard zynde vertrokken,

zig 't zedcrt dien tvd tot nu tóe alhier

ftilletjes had onthouden , waarom hy
verzoekt, dat den Radja van Sawaymag
geordonneerd werden , den zelvcn Alat-

tatohoe aan hem te riftitueercn,om hem
na Bonoa te voeren, en aldaar zyn quaarts-

dienft te doen waarncemen.
De Radja van Savvay, hierop gehoord

zynde , zegt , dat dezelve Mattatohoe,

van oude tyden her van Saway afkom-
ftig is, ooi deelt derhalven het verzoek

van Titamcten onbillyk te zyn.

T'itamcten zegt , dat het waar is , dac

hy Mattatohoe van Saway afkomftig is,

dog dat hy alle veelc jaren geleden, by
zyn Titametens voorzaat , Nanuoli , op
Bonoa was gekomen, en Dati had vcr-

zogt , die hem gegeven zynde , hy die

ook moeft waarneeme'n, en niet moge
verhuifen, als 'f hem weder geliefde, en

dat hy 't zelve daar by laaiende , na-

derhand daar over aanfprekelyk zoude

zyn.

Den
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De 2.elve Mattatohoe , ontboden zyn-

de , om hem ook hier op te hooien,

is niet verfcheenen , zo dat deze weder-

zydfe difputcn daar by zodanig zyn ge-

bleven.

Hier na nu de Vergadering in beden-

king zynde gegeven , hoedanig men nu

belt met de Befiërs te doen afkomen,
zoude handelen , door dien genocgfaam

gebleken was , dat Zy niet uyt quaad-

willigheid gcvlugt waren , maar alleen om
de onverdragelyke lail:sn,haar doorden
Corpi. en Imam Saraffa , opgelegt , wierd

bellooten een Corp'., en eenOrangkaja,

met eenige inlanders , derwaards te zen-

den , om in der minne, nogmaals een

proef te neemen,ol: men haar niet zoude
konnen doen aflcomen , en het oog latende

gaan, wie der Orangkja's derwaards te

zenden, prefentcerde zyn dienit daartoe,

de Orangkaja van Larike , die , na 't

nuttigen van 't middagmaal , derwaards

aannam te vertrekken , 't geen goed
wierd gekeurd , ter oorzaak hy Orang-
kaja wel een van de bcquaamile in 't

fprecken, en van een rcdclyk goed oor-

dcel fcheen , wcrdende daar op de ver-

gadering , 's middags ontrent twee uu-

ren, gefcheiden.

Hier naar begaven vvy ons naar boord,

om het middagmaal te houden, en naar

het zelve verfcheen by ons aan boord,
de Orangkaja van Hatoewè , met den

Radja Latoeloeloc^ van Ainocfia, om ons

alhier tc verwellckomen, brengende den
eerllgcmclde ons een fmal gefchenkje,

van eenige hoenders , waar na dezelve

eenige foopjes gcnuttigt hebbende, we-
derom vertrokken.

Teegens den avond ons wederom aan

land, en op de baleou begeeven hebben-

de
,
quani aldaar mede te verlchynen de

gevorderde

wel zouden hebben ge-

geretireerd

211
tronk zoude hebben' geflooten , en zy
dan een fware boete zoude hebben moe-
ten opbrengen , en cgter 't zelve huys
gedwongen zouden zyn gewceit op tc

bouwen, dat zy ook de
Sagoe Manrah
Icverd, maar dat, naar leverantie van 't

zelve, haar dog wederom andere laiten

zouden werden opgelegt, zo dat zy,óm
zulks te ontvlieden , zig

hadden.

Gevr.vagd zynde, of de voorleedenagt
niet een pracuw by haar wasgeweelt,
en wat voor volk , als mede wat zy daar

uytgerigt hadden
,
gaf hy Mamiri daar

op ten antwoord , daar van niets te we-
ten , ook geen volk aldaar vernoomcn
tc zyn.

De Corp'. , vervolgens binnen geroe-
pen, en de befchuldigingen van meer-
gemeldcn Mamiri hem zynde
houden, ontkend wederom alles

^

gende , de Bellers maar i z man te heb-
ben geleverd , tot het bouwen van Imam
Saras/a's huys, en dat zy zulks met haar

eigen vrye wil hadden gedaan , zcide

van de gevorderde Sagoe Mant.ih niets

tcweeten, en dat luam Sarasfa haar,

gedurende 't bouwen van 't voorlz. huys^

7.elfs van kolt en drank hadde voorzien.

zegt

voorge*

zeg--

Klagten

van die

vanBefi

bev'cfti- afgezonden Corpi. en Orangkaja van
ging van Larike, mede brengende ^/iï/W/>/ , foon
tvonge'ymi ^\^.^^ Orangkaja van Befi, zynde met

Comp*. rotang verfien, en komende uyt

de naam van 't geheele Negerys volk
,

ons hare klagten bekend maken, d.itde

Corp', en Imafn Sarasfa , haar hadden ge-

dwongen, zo man van haar Negery's

volk te contribuccren,om een huis voor

den laatll gemelden tc extruecren , en

dat eenige van haar ondcrhoorige, zig

tot eenige dienitcn onwillig hebbende

betoond, aan den Corp'. 2f ihiks klee-

dcn tot boete hadden moeten betalen,

en dat 't zelve huys nu volmaakt zyn

Weegcns de opgelegde boetens

hy, van de Bellers over verfcheide nala-

tighecden , op aanklagten van haar ei-

gen Orangkaja , ontf.uigen te hebben i i

Ituks lywacen, zondermeer, zeggende
al wederom , dat zy 't zelve vry willig

gegeven hadden , bekennende ook , dat

de Orangkaja zelfs over zyn eigen loon,

den hier prelent zynde Mamiri^ was
klagtig gevallen , die hem daar over
ook een Ituk lywaad tot boete had be-

taald.

Imam Sarasfa , mede tcgcns den zcl-

vcn Mamiri, verhoord zynde , ontkend
alles, 't geen tot fynen latte van den
felven gczegt is , dog hy ,

gevraagd zyn-
de. Waarom hy,cn niet de Radja, com-
mando in de jSlegcrye voerde, antwoord-
de, dat de jeegenvvoordigc Radja, tot

die waardigheid zynde verheven , hem
de magt had gegceven , om alle Com-
pagnies zaken te vcrrigten , 't geen hy
Ima}n Sarasfa na die tyd ook altyd ge-

daan heeft.

Mamiri , meergemeld , voegt hier

by , dat de Corp. hadde gezcgt , ordrc

van U Wel Ed. Aghtb. onrfangen te

de , Ima/n Sarasfa haar nog had willen
i
hebben , om voorfz. huys te doen op-

dwingen, om lo Thomans Sagoe Man- bouwen, en dat zy daarom nog zo veel

tah tc leveren, om in de grond van 'tite eerder zulks hadden aangenomen j

zelve huys te Itampen , 't welk haar al zegt ook, geduurendc dat werk, y.yn

tc fwaar zynUe , zy geretireerd waren, volk zig zelfs van kolt te hebben voor-

zeggende 't zelve huys te hebben moc-j fien, en niet door Imam Sarasfa gcfpy-

ten maken, want zo daar toe weigerigi figt tc zyn.

waren gewccft , de Corp', haar in dci Waar na de Corp'., en //«<?;» Safw/Zt,

D d z zyn-
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zyndc biiytcn gerrceden,-\vierdhemi^/i:T-

w/n, door ons te gemoed gevoerd , dat,

niet teegen Itaiinde hem al ce fwaare, en

onbillyke lallen waren opgelcgt, de Be-

liers egtcr zeer (b-afwaardig waren , van

zich Comps. gcfag onttrokken, en zich

bofchwaard in begeven te hebben, maar

dat zy , als trouwe onderdaanen , in haar

Negcrye mocllen zvngebleeven,enhaar

klagten ter behoorlyker tyd en plaatfc ,

hebben bekend gemaakt , als wanneer

men niet naarlatcn zoude , haar zaak te

onderzoeken , maar dat zy zoo moet-

willig zig van de E. Comp. abfentee-

rendc , de Compe. ook groote reeden

zoude hebben, om haar te verlaaten,en

haar zaak niet aan te neemen , maar met

haar vyanden te laten omfpringcn , waar

op hy,rchuld bekennende, ootmoedig-

lyk om vergiffenis verfogt , beloovende

aanftonds , by zvn wederkomft aan zyr.

Negcrye, zyn mede-dorpelingen tedoer.

afkomen , en in haar oude Negerye te

brengen , om Comp^ dienft behoorlyk

waar te neemen, verzoekende dog, dat

zy met geen onverdragelyke lallen mog-
ten werden gevexeerd.

Waar op hem, A'/amiri^wierdz^nge-

zcgt, dat hy zig aanftonds wederom na

zyn lantslieden zoude vervoegen, en nog
deze nagt,met dezelve wederom in zyn

ISJegery I^eii zoude aflcomen , dat wv
met het lumiercn van den da2 daar na

zouden laten verneemen , en zo dezelve

als dan nog in 't bofch waren , de Com-
pagnie niet nalaten zoude , haar over

dezelve wederfpannigheden gevoeliglyk

te ÜrafFen , maar zo zy afquamcn, de-

re haar betoonde ongehoorfaamheid

voor dees tyd door de vingeren zoude

gcfien worden, onder voorwaarde, dat

zy in hiire Negerven niocficn blvvcn

continueeren, en den bchoorlykendienil

van de E. Comp'. trouwhcrtig waarne

men, 'c welk hy met alle teekencn van

genecgenthcid hebbende aungenoomen,
t nuttigen van een loopje, wedernaar

vertrok.

Naar vertrek van welken yl/<^«7.'V;,wy

een brief aan U Wel Ed. Agtb. afvaar-

digden, ten welken einde vier inlanders,

om dezelve over de weg vanSepa voort

te bertellen , affonden.

Naar 't welke wy ons alTcheid van

den Corpi. genomen hebbende (in mee-
ning om 's anderendaags, 's morgens te

vertrekken) wy ons naar boord ver-

voegden, om 't avondmaal te nuttigen,

naar t eindigen van t welke W' den

boflchieter nog deeze nagt per Orem-
baey naar Bclï Itaandc te vertrekken, om
ons laatlle water te haaien

,
gelalken ter

dcegen te verneemen , of de Befiers ha-

re beloften hadden volbragt , en in haar

Negeryen waren afgekomen.

INGE VAN
Ook quam met het aanbreken van

den dag aan boord, Matthcus Ji^era^

met Z3n Chialoup alhier ter reedc leg-

gende , be>;end maakcnde,zyn reis op
hecdcn te willen naar Amboina vervor-

deren , verzoekende dcrhalven onder-
tcekening van zyn Pas , die hy ons te

vooren had vertoond , zyndc gedateerd
den 2.6 Auguftus , en door U Wel Ed:
.Agtb. onderteekend , zynde hy Ti^cra^

volgens op dezelve Pas genoteerde , Ar:\\

i8. Augullus , op Boero gearriveerd,

Ultimo dito daar van daan vertrokken,
en den 7. September op Saway gearri-

veerd, 't welk hem ingewilligd zynde,
en zyn pas ondertcekcnd , vertrok hy
weder naar zyn Chialoup.

Ontrent 7 uuren 's morgens quara

de Bolfchieter van Bcil , v.'edcr te rug,
rapportcerende , dat hy , op Befi zyndc
u^ngekomcn, al verlcheide ingezetenen

Jaar weder had gevonden , waar van 'er

ro reeds op gc Baleeuw waren, dat die

hem hadden gezegt,
••p weg, tot 't af.

dat de andere reeds

omen waren, enbin-
nqn korten tyd aldaar Honden aan teko-
'11en

Hier op verfchcenen aan boord ee-

nige inlanders , ons openbaarende de
vrees, waar mede zy bevangen waren,
dat naar ons vertrek de Corpi. en Imarii

^avajfa^h'xxx de uytwerkfelcn van haren

haat fouden doen gevoelen, en haar alzo

betaald zetten de klagten , die zy tee-

gens dezeh'e hadden geinltitueerd , ea
die zy inderdaad betuigden waaragtigtc

zyn , waar over onze gedagten latende

gaan, en wel bemerkende, dat deze be-

Ichuldigingcn niet alleen zeer waarlchy-

nelyk , maar ook , den regten ten genoe-

gen
,
gcnoegO.am waren bewecfcn in

waarheid te bellaan, berandllaa-^denwy,

of 't niet dienilig zoude zyn, deze per-

foonen, tot U Wel Ed: Agtb: te bren-

gen om daar haar verantwoording te

komen doen , dog overweegende , dat

wy niet door U Wel Ed. Agtb. gcau-

thorifecrd waren , den Corp', te ligcen,

maar wel om de befchuldigingen,t'zy-

nen lallen op te neemen , en U W^el Ed.
Agtb. dezelve te rapporteeren , om naar

bevinding van faken, U Wel Ed.Agtb.
welbehagen daar ontrent te doen. JVJaar

Imam Sarasfa , door ons uy t alle 't voorfz.

zynde aangemerkt, als een zeer quaad

werktuyg in decze gewcilen, en door

wiens quade gangen en opftokingen , de

mcefte onheilen alhier veroorzaakt wier-

den , konden wy geen fwarighcid vin-

den, om den zelven mede te nemen.

OndertufTchen ten 8 uuren, wierden

op de gewoone zeynfchoot de dreggen

geligt, om de reys te vervorderen , als

wanneer wy weder , even als op onze aan-

komft, me: drie Chargies der aan land

gepo-
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(t Dat is,

7ytge-

gioct,

Orang-
kaja van
Saway,
zyt ge-

groet, gy
hebt den
Pricfter

,

Sarafla

,

gezien.)

gepoftecrde Soldaten gcHiIueerd wier-

den, werdcnde in 't fcheppen den on-

dergefz. Jan Louis AIunniks^'pQr Orem-
baay, naar land gefonden , om hem
Imam SaraJ/'a^ mee een zoet lyntje bui-

ten, en aan boord te krygen, die, ruim

een uur daar na , met den zelven aan

boord vér(chcen , rapporteerende , dat

hy,aan land gekomen zynde,aan't huis

van Imam SaraJJ'a was gegaan , om hem
te fpreken, dog dat hy den zelven , nog
vrouw, nog kind, had t' huis gevonden,
maar 't zelve leeg had vinden liaan, dat

hy daarop den Marinjo lall hebbende ge-

geven, hem op te zoeken, hy eindelvk

te vourfchyn quam , waar op de rap-

portant hem verzogt nog eens aan boord

te willen komen, om nog iets met hem
te fpreeken, wanneer hy Imam SaraJJa^

mogelyk iets van de waarheid vermoe-
dende, verzogt eenige goederen uytzyn
huis te mogen mede neemen, daarop
de rapportant hem diende , dat zulks

onnodig was , dat hy maar hcenen en

Aveer aan boord te doen had , en dan

weder konde vertrekken , en dcrhalvcn

maar zoo gaan zoude, gelyk hy (lond
,

't welk hy Imam SaraJJ'a agtervolgcnde

,

egter, eer hyin d'Orembaay ftapte, ge-

noegfame blyken gaf , dat zyn gemoed
hem knaagde , en hy zyn wegvoering
als valHielde : want hy wel tor 4 of j-

malen, d'inwoonders van Saway toe-

riep , '\ Tabea , Orangkaja Saway , 'fabea ,

'Socdab Uhat pada Imam Sarajfa ; naar

verfchyning aan boord, zogt hy ons we-
der ccn leugen op de mouw te fpellen,

met IC zeggen , dat Mamiri , waar van

op giJleren vermeld ftaat, een Haaf zou-

de zyn gevveeft , dog de onwaaragtig-

heid van dien zal uyt het volgend"

konncn bj^ken.

Voor eerll heeft de Orangkaja van

Larike, by zyn wederkceren van Belï,

gerapporteerd , dat hy dezen nu afge-

komen Alfoerees wilt te zyn den loon

van den Orangkaja van deze Ncgery,
en dat hy met zyn Mamiri 's moeder,
des Orangkaja 's vrouw , had gcfproo-

ken.

Ten tweede , heeft de Corpi. Spring-

fcld , by dellclfs confrontatie , tccgens

hem Afamiri , ook bekend , dat hy de

Soon van den Orangkaja He/I , en dat

hy de zelve was, die, (;p aanklagte van

den Orangkaja zyn vader , een ps. Ly-
waad tot boete aan hem hadde be-

taald.

Ten derde , heeft deeze Imam Saras-

van niets

il^

fa op gifteren avond daar

vermela.

Ten vierde , heeft Orangkaja Boma
gezegt, dat Mamiri inderdaad de loon

van den Orangkaja was, en zo die geen,

die tot ons afgekomen \\AS,iMamifi was

gcwceft

was gcwceft (als den zelven niet ge?ien

hebbende) 't voorgeeven van Imam Sa-
raj]a valfch was j waar op hy hem de
bel'chryving van deftelfs pcribon heb-
bende gedaan, dat liy was klein van fta-

tuur, met fwaar dik hair op 't hoofd
j

en een litteeken voor 't voorhoofd , be-
kende by , dat het dan Mamiri moeit

zyn.

Ten vyfde , dat 't niet waarfchyne-
lyk was ^ dat de Orangkaja Comp^;
rotang aan een flaaf zou hebben over-

gegeeven : dat een llaaf, zoo veel om-
Itandigheden van de Ncgery 's zaken
niet kon wcetcn te verhalen , nog , op
ontkennifle van den Corp', en Imam S.-?-

rajfa , zyne befchuldigingen zoo ftout

hebben Itaande gehouden.

Ten zesde , zouden immers de Be-
fiers , op het aanleggen van een flaal,

niet weder afgekomen , en zig in haal'

Ncgery nedergcilagcn hebben , maar 't

Ichynd , dat zulks door Imam Sarasfa

Je voorleede nagt is gepraftifecrd , om
j

waar 't mogelyk , met dat voorgeeven
cc verydelen de geloofwaardigheid van

Je belchuldigingcn , door den zelven

in"ebragt, en zig

te verontlchulai-

perlüon tcgens hem
/.elven op die wyze
^en.

Alle 't welke hem met goede reden

vertoond zyndc, bleef hy egter op zyn
voorgeeven pcrllltecren , en zonden wy
hem daar na, naar de Corcor van Bo-
Qoa , om op de zelve tot U Wel Ed.

Agtb. over te varen , fcheppende wy
voorts den geheelen dag door , tot 's

avonds ontrent half zeven , wanneer een

dikke kigt met fwarcn regen, blixcm,

en donderllagen , ons niet anders als on-

weer dreigden, en wy, om ons in geen
gevaar te Itorten , beweftcn de Ncgery
Hatilcn de dreggen in de grond val-

len, en het gewoone Avonu-Gcbcd lie-

ten doen.

's Avonds ontrent half 10 , 't weer
weder wat opgeklaard zynde , wierden
Je dreggen weder gcligt , Icheppende

wy de gehecle nagt door, en paifeeren-

d_c de Negeryen, Hatilen , Loulata, en

Papoeti.

Saturdag den laatftcn October, met
het lumieren van den dag

, quam ons

aan boord de Orangkaja van Hatilen

,

rapporteerende , dat
^
gcduurende zyn

afwccfcn met de Corcor, aan zyne Ne-
ü,erye waren verfcheenen twee Papoefe

vaartuigen , met de zoon van den Ra-
dja van MelFoal , waar van d'cen eerltop

gilleren weder geretourneerd was, zon-

der dat dezelve egter eenige infolentien

gedaan , maar allcenlyk de Imalle Ne-
gotie aldaar hadden komen dryven,

brengende hy, Orangkaja Ilalilen , ons

ook een fmal gcfchenkje van eenige

D d 3
hoen-
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hoenderen, en jonge klappus, die daar

na onder 't drinken van verfclieidefoop-

jcs, weder na boord gcdimitceerd wierdj

waar op wy voortl'cliepten,tot dat, om
de Mailiinajers wat te doen uytrullcn,

ontrent 's morgens ten 10 uuren, tus-

fchen de rivieren Moal , en lll'ala , ten

R Y V I N GE VAN
toenmaals zynde Secretaris van Poli-

tie, Ernjl Ciiipping^nin wien hy de dood
van zyn V'^ader hebbende bekend ge-

maakt, had mccrgcmche Cnipphig hem
bclafl, Compagnies rotang maar te voe-

ren , en de plaats van Oiangkaja waar
te neemen, waar in hy tot nog toe had

anker quamen , van waar des naarmid-; gecontinueerd, waar na van boord zyn

dags weder voortfcheppende , en met
|

de gedimittcerd , wierd het behoorlyk

het zelve fcheppcn den geheclen nagt

zvndc gecontinueerd , alzo het heldere

mancfchyn was, quamen wy op
Sondag , den eerilen November , even

voor de middag ten anker aan een

llrand, welkers naam ons onbekend was,

alzo een felle contrarie wind en ftroom,

niet icgenftaande met alle mngt ge-

Ichept wicrd , ons de minile voortgang

Avond-Gebed als bevoorens gedaan.

Dingsdag , den 3. dito , 's morgens
met het lumicrcn vanden dag, naar 't

volbrengen van 't Gebed
, gingen wy

aan land, bevindende alles in de Negery
reedclylc wel, mitsgaders een Compag-
nies vlagge aan de llrand by haren

Moorfchcn Tempel fta:m, en, naar na-

der ondervraagd te hebben , of aldaar

belette, dog ontrent twee uuren naar
j

geen veilchillen waren, ontfangen wy 't

de middag , de wind wat flappende,
1

zelve antwoord, 't geen Orangkaja^Z'/V/

i'clicpten wy weer door , in mcening
{

ons 's avonds te voren gegeven had , en
om nog 's avonds voor Waroe te kon-

j
dewyl de zelve Orangkaja als voorfz.

ons had verhaald , nog geen abfoluit O-
rangkaja te zyn, zouden wy wel onder-

zoek hebben gedaan , wie tot die waar-

digheid wel de naafte , volgens 's lands

colluimcn, zoude zyn, dog daar toe van

U Wel Ed, Agtb. geen ordre heb-

bende, hebben wy decze zaak daar by
maar zodanig laten beruften, te meer,
U Wel Ed. Agtb. o\'er

5
jaren , deeze

Negery zelf hebbende aangedaan , hy
Jhid als doen reeds nis provifineel

Orangkaja regeerde. Alhier op deze

Negery wierden eenige Militairen , die

tegens cxpies verbod, door ons , alhier

niet alleen , maar ook op Saway , reeds

aan haar lieden bekend gemaakt , zig

hadden fchuldig gemaakt , met d' in-

woonders van haar boom-vrugtcn te be-

roven , en de inlanders der Corcorren
tot zulks te doen zelfs te hebben gc-

bruykr, door den Sergeant, Yf?;V/y;V/AV-

/f/, braaf met een Sjavoni onthaald, on-

der dewelke een van groote r'.lllirantic,

hem Sergeant , daar over qualyk heb-

bende bejegend, en zelfs uytgcfcholden,

quam meergemelde Sergeant, daar over

klagcig vallen, waar op hein aangezegt

wicrd , op morgen ogtent den zelven

Soldaat ons aan te wyien , als wanneer
volgens merite met den zelven zoude
gehandeld worden , waar mede onfe af-

f\iren ter Negery verrigt hebbende, be-

gaven wy ons ontrent negen uuren we-
der naar boord, werdende kort daar op
gevolgd door den meergemclten Orang-

kaja , Jbid , de welke per pracuw aan

dat hy voor als nog geen abfoluit O-
j

boord zynde gekomen , ons tot een

rangkajawas, verhalende ons, dat, naar fchenkagie bragt eenige Clappus , Sa-

't overlyden van zyn Vader, den voori- 1 goc, en Locri 's, en, hem eenige foop-

gen Orangkay , hy op Saway was ge- |es fchenkende , wierd ondcrtuflchen

weert, en aldaar gercncontreerd had een beraatilaagd , of 't niet raadiaam foudc

efquadre , der als toen in Zee zynde zyn , hem yHju! te vcrlbeken ^alzo de

Hongi , onder Commando van den wegen hem hier ontrent volkomen be-

kend

nen komen , alzo ons zulks bcrigt was,

dog ontrent half 7 , 't Contrarie van

dien ficnde, en dat wy nog byna de, ge-

hcelen nagt zouden hebben moeten fchep-

pcn, mitsgaders onze Mafl'anajers noot-

fakelyk wat moeiten ruilen , als heb-

bende 't zelve in drie dagen , en twee
namen , dit jjeen ayt uuren konnen
doen , lieten wy, op gewoone zeyn-

fchoot , alhier weder onze dreggen val-

len ter llrand Waylela.

Maandag , den tweeden dito , 's mor-
gens ten een uur , als wanneer wy we-
der aan 't fcheppen raakten, en ontrent

10 uuren, voor de middag, een zevl,of

Chialoup , zagen , zynde naar giffing

!Noordooll,drie mylen't Zeewaardsvan
ons af. Hellende zyn cours Noord-weft
aan , fcheppende voorts den geheclen

dag door, tot dat wy , naar gilling, on-

trent half agt uuren , de dreggen voor

de Negery Waroe lieten vallen.

Aanllonds daar na quam een pracuw
aanboord , van den Orangkaja Abid,

van dito Negery e , de welke gevraagd

zynde, of dezen jare geen vreemde hun-

delaars aldaar waren verfcheenen ^ ant-

woordde van neen , dezelve in langen

tyd niet vernomen te hebben , verdei's

gevraagd zynde,of aldaar geenerley vcr-

Ichillen ot quelhen , onder de inlanders

waren, antwoordde van neen,dat zygc-
rulliglyk, en in vreede, met den ande-

ren leefden, en onder 't difcourceren ge-

vraagd zynde , hoe langen tyd yUid al

Orangkaja was gcweell , verllonden wv
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kcnd waren) met ons verder mede te

fcheppen , om ons de daar ontrent ge-

legene reeven te ontdekken , op dat

\vy met de Vloot in geen gevaar mog-
ten geraakcn , te meer , alzo die onzen

Gnatohoedi, of voor-uyt-zeylder, mee-

rendeels onbekent waren, 't welk goed-

gevonden , en hem ylbid zulks aange-

zegt zynde, nam hy 't zelve blymoedig

aan, tranfporteerende zig ten dien ein-

de op de Corcor van Bonoa, zynde, als

meergemeld is , onze voor-uyt-zeilder.

Waar na ons ontrent lo uuren aan

't fcheppen weder begevende
,

pafleer-

den wy het Eiland, Faran , fcheppendc

voorts den geheelcn dag door , en pas-

feerden in 't vallen van den avond nog
een Eyland

,
genaamd Acat , komende

voorts ontrent 8 uuren voor de Ncgery
Raralcit ten anker , als wanneer kort

daar na de gryfc, en door ouderdom reeds

heel kromgaande Orangkaja , Maycoe-

ra , aan boord verfcheen , de welke al

mede afgevraagt zynde , of aldaar geen

vreemde vaartuigen t'zedert eenigen

tyd waren verfcheenen , en wat dezelve

aldaar verrigt hadden , ons berigttc dat

zomtyds eenige Bandafche handelaars al-

daar verfcheenen , om tegcns lywaten,

als andere kleinigheden , Sagoe te troc-

queercn, en dat nog op eergifteren een

Ternaatfche Chialoup (zonder dat hy
ons wilt te berigten , of 't een Comp^,
of vryman's Chialoup was) aldaar ge-

paiïcerd was j 't v/elk mogelyk dezelve

zal geweell zyn,waar van opgifterigen

datum vermeld ftaat.

Zeggende ons ook, dat dezen avond
een kleyn Chialoupjc aldaar gepaüeerd

,

en eeven bcneeden de Negery ten anker

gekomen was, als wanneer den boflchie-

ter wierd bclalt , 's morgens daar aan

met het lumiercn van den dag , zig der-

waards te begeeven, om te verneemcn
,

waar van daun , en wcrwaards , dezelve

Chialoup Itond te vertrekken, ook om
den Anachoda aan te zeggen, zyn pas

aan boord te komen vertoonen , wanneer
den zelven Maycocra van boord zynde
gedimittcerd, en't gewoonelyk Avond-
Gebed zynde gedaan , begaven wy ons

te ruil, tot

Woensdag, den 4. dito, als wanneer
's morgens ten zes uuren per Praeuw
aan boord verfcheen de Anachoda van

de op giltcren in deczen gementioneer-

dc Chialoup, zynde Aclriaan Carjlenfz.^

Chriften-Mardykcr van Banda , vertoo-

nende ons een Pasje
, gedateerd , den

24. 0<5tober paflato , en onderteekend
door den Geliighebber , den E. Jacob
Claafz.^ waar by hem gepermitteerd
wierd , tot uvtvcnting van eenige Ly-
waten , Meden , Parangs , Tamboxe
Swaarden , en Bylen ,. d' Eilanden Ce-

2IJ
ram , en Goram , te bevaaren , 't welk
wy aangeteekend hebbende, den zelven

Anachoda wederom dimitteerden. Kort
naar deflelfs vertrek begaven wy ons
naar land , alwaar wy de N egcry Ke-
linga bevonden in verfcheide Gehugten
te bellaan , waar van 'er twee met een
Zee-lleene borllweering omtrokken wa-
ren , waar op mede ondervraagt werden-
de, of aldaar onder d' ingezetenen geen
verfchillen waren, kreegen wy 't zelve

antwoord als op Waroe , zoo dat niets

meer alhier te verrigten hebbende, keer-

den wy weder te rug , en naar den Sol-

daat, waar van op giileren vermeld flaat,

over deflelfs aflurante taal teegens zyn
commandeerenden Sergeant , een lullige

loefing tè hebben laten geeven , ver-

maanden wy de daar ontrent zynde in-

landers der Corcorren , zig te wagten

,

van, waar wy ook zouden mogen aan-

komen, d'inwoonders met het beklim-
men van haar Clappus-boomen, als an-

derzins , van hare goederen te berooven

,

of dat zy flaat moellen maaken, dezel-
ve, en nog fwaarder correftie, te zullen

moeten ondergaan ; waar naa wy ons
ontrent neegen uuren , wederom na
boord vervoegden , als wanneer de O-
rangkaja's van Rharakit , en Waroe,
welice laatftgemelde tot dus verre me-
de gefchept was

,
yder per een praeuw

aan boord verlcheenen, en ons tot ge-
fchenk eeven diergelyke dingen brag-
ten , als op gillerigen dato , onder de
Negery Waroe, vermeld liaan.

Ontrent 10 uuren 3 geraakten wy we-
der aan 't fcheppen , en zagen een Zeyl
in Zee , van ons ontrent twee mylen,
waar na eenmooye koelte krygende,die
ons tot ruym op de middag by bleef,

advanceerden wy zoo ver, dat wy on-
trent drie uuren de Negery Quaus na-
derden , komende daar op den Orang-
kaja dier Negery , Backar , aan boord

,

om ons een goede anker-plaacs aan te

wyfen , ziende wy van verre een Comp'.
vlag op llrand geplant liaan, en eeven
daar na begaven wy ons aldaar aan land,

en bevonden dezelve in drie Gehugten
te bellaan, waar van twee aan de llrand

met flccne Paggers omringt waren, die

door ons wierden beligtigt , leggende
de derde een weinig ter zyden af , op
een heuvel of rots , vindende voorts in

die Negery alles wel , en , naar onder-
vraging , geen oneenigheeden , of ver-

fchillen, daar ontwaardt hebbende, be-
gaven ons weder naar boord, en fchep-
ten verders voort , dat wy tegens den
avond voor Kefling ten anker qua-
men.

Alhier quamcn voor èerfl: aan boord,
Maba^ Orangkaja van Siinboko, Man-
di, Orangkaja van Kelitai , en Cabreffi,

Orang-
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Oran^kaja van Keliwaroe , dewelke,

onde? 'c drinken van een foopje , af-

gevraagd werdende , wat vaartuigen

aldaar in korten tyd geweell waren ,

en wat daar uytgerigt hadden , tot ant-

woord gaven , dat dagelyks aldaar Ban-

dafche handelaars quamen , om tegen

Lvwaden als anderrints,Slaaven,en Sa-

goe, in te ruylen,dat dicrgclykcn han-

delaar als nu ook in de Mangi Mangi
aldaar geankerd lag , mitsgaders dat

Compagnies Chialoep , KeJJjtig , aldaar

geweclt , en nu ontrent een maand
geleeden weeder vertrokken was.

Dat Kcfling bcltond uyt agt Ne-

ferycn , of Campons , ider van zyn

yfondere Orangkaja voorlicn , zynde

Kellilocboc ^ Kelliivaroe , Kcllibia , Kelli-

boroa ^ M^ay ^ Kelitay ^ Roemahtanicrit
^

en Simhoho. Hier na den Boflchieter

met de Orembaey gefonden zynde, om
naar de Chialoep , alhier in de Mangi
Mangi ten anker leggende, te varen,

op dat de Anachoda zyn pas zoude ko-

men vertoonen
,
quam dezelve Anacho-

da^ genaam t 7<''^o^ '^i'ö^^i//'. Mi fti es Bor-

ger uyt Banda , aan boord , vcrtoo-

nende ons zyn pas
,
gedateerd den eer-

ften Oftober PalP. , en onderteekend

door den P'. Gefaghebber, den E. Ja-
cob Claafz. waar by hem gepermitteerd

wierd , met de Chialoep van den Bur-

ger in Banda , Pieter Moreeuw
, groot

Zf. laften , tot uytventing van eenige

Lywaten , Yfer , Koper , en Bylen , na

d' Eylanden Ceram , en Goram , te va-

ren , de welke wy hebbende aangetee-

kend , dezelve hem weder reftitueer-

den.

Hier na quam mede aan boord de

Orangkaja van Kelliloeboe, genaamd,
Lokman , dewelke verhaalde door het

fcheepje de Gcelvink , op Retour van

deflclfs Togt van Nova Guinea , van

Boero naar Banda het ophalende , op
Kcffing was aangezet geworden , dog
dat hy, korten tyd daar na , met een

ander vaartuyg mede naar Banda zyn-

de vertrokken , nu eerU zes dagen ge-

leeden van daar geretourneerd was.

Verders wierd hem Orangkaja Lok-

man afgevraagd , in prefentie van de

hier nog boven genoemde Oi mgkaja's,

of hy geen redenen konde geeven,

waarom zyn onderhoorigen , en in 't

Generaal alle de Keffingcrs , 't elkens

,

op aannadering van de Hongi , zig

vlugtig ilelden , waarop hy antwoor-
dende , dat zulx door de Keffingers uyt

vrees gefchiedde , wierd hem daarop

vertoond , dat haar geen vrees daar toe

konde aanfettcn , door dien zy noyt
gehoord hadden , dat de E. Comp"^.

haar eenige overlaft , of geweld , had

aangedaan , maar d.u dezelve in vriend-

V A N
fchap koomende, zelfs haar, Keffingers,

zoude willen bcfchermen tegens die

geene , die cenig quaad tegens dezel-
ve dagten. Hier op antwoorde hy Lok-
man^ voor hem d.iar wel af veifekerd
te zyn , maar dat 't gemeene volk (al-

ichoon geen redenen daar toe waren)
van natuure zeer vrecsagtig en kleyn-
moedig zynde , altyd gefchrikt hadde
voor de groote mccnigte van menfchcn,
die zodanigcn groo'en hongi uytmaken,
en derhalven, om dezelve nietaftewag-
ten , zig voor die tyd naer Ceram La-
oet hadde begeven , en dat zulks niet

uyt quaadwilligheid tegens deE. Com-
pagnie, maar alleen uyt voorfz. vrees,

was fpruytcnde : dog hem daarop te

gemoet werdende gevoerd , dat hy nu
bekennende van 's Compagnies goede
intentie wel vcrzeekert te zyn , waar-
om hy dan nu drie jaren geleden , op
d'aankomite van U Wel Ed. Aghtb. al-

hier met het gemeene volk te gelyk
geweeken was > zegt te dier tyd de
komit van U Wel Ed.Agtb. niet ont-
weeken te zyn, maar dat hy ,met den
ouden Orangkaja CabreJJi te dier tyd
naar Goram zynde geweeft, om eenige

ontftanc veifchillen aldaar te helpen be-

fliflen , op zyn wederkom 11 had ver-

ftaan , dat U Wel Ed. Aghtb. aldaar

met de Hongi gepalTeerd was , waar op
hy ook kort daar naa met den zelvcn

Cabreffi in Amboina was geweeft , en
perfoonelyk zyn verontfchuldiging me-
de invoegen aan U Wel Ed. Agtb.
hadde gedaan, zeggende in toekomen-
de, gelyk hy ook als nu was doende,
altyd de Hongi van de E. Heeren
Gouverneurs, van Amboina (die hy bo-
ven Banda , Tcrnate , en Tidore , als

zyn Opperheeren erkende) te zullen af-

wagten , en zyn onderhoorigen tot zulks

te doen mede te zullen perfuadeeren

,

gelyk ook die nu in dezelve Negeryen
gebleeven waren , verders met hooge
proteftatien zyn getrouwheid tegens

de E. Compc. bctuygende , onder ex-

prcffie mede van deze woorden , dat , by
aldicn de E. Comp. op Java zyn on-

derhoorige dicnit tegens den JVIataram

noodig hadde , 't de E. Comp=. maar
een woord behoefde te koiten , als wan-
neer hy inderdaad zoude komen too-

nen , hoe groot zyne bereidwilligheid

tot dezelve
,
(waar van hy hem altyd

een flaaf noemde) was.

Ah wnnnccv Lokman , die als nog by^^'^^''|£'''

ons verbleven was, ondervraagt wierdungijjjj

wecgens zyne togt naar Nova Guinea, Lokman
wilt hy ons daar van niet veel byzon- l^'^S^"*

derheden te zeggen , zig alleenlyk re-gyj^^^.^^

fêterende aan het Journaal, bydenfchip-cnSpe-'

per, van 't Fluytjc de Geelvink ge-ccryen,

houden , dat hem ook niet bekend zyn'^Jl"''

de^
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Heer, ^acob Claafz., Gctaghebber ,en-
de den Raad dezer Provintie, was ge-
teekend JJaac Marmer , Secretaris.

Cabreffi^ heeft een egte Soon , Taboean^
en ccn Broers Soon.

Toban , zynde Soon van Kafaay.
Alataik , Soon van Oefoek , zyn Va-

der is, in tydc der Amboneefe Oorlo*
gen , met Kimelaha Madjira naa Ma-
ca{rer gekomen , en daar van daan op
Keffing getrouwd met een vrouw Si-

leeuw ^ v;in Kelliwaroe, van 't Orang-
kay's gelkigt.

Goelamanis , een regtc Broeder van
Lokman, heelt altyd Capitcin geweell,
dog daar van

de Papoea's, die aldaar 't zelve fluytjc Marginc, ter Ordonnantie van den Ed.
hebben geattaqueert, als zeggende noyt
daar meer geweell te zyn ; zegt ook op
Nova Guinea ('t geen hy Woiremalaar
noemd) een Nootcmufchaat in deffclfs

boliter aan llrand , by een kleyn hutje

gevonden j dog geen Speceryboomen
aldaar aan land vernoomen te hebben.

Zegt met 't zelve Scheepje v^n Fat-

taga af, tot aan geene zyde van Hanta-

r.), bv Kays geweelt zyn, alwaar 't wa-
ter byna bloedrood was , dat zy doen
voor uyt (naar zyn giffing zoo ver als

Kct'fïng van Saway legt) nog land heb-

ben gezien , zynde vervaarlyke hooge
gcbergtens , waar by zelfs die van Java
niet konncn vergeleeken werden, dog
dat, mits contrarie wind ,zy daar niet bv
konden komen. Hem Lokman verders

algevraagd zynde , hoe ver dat hooge
land , naar zyn giffing , zig nog wel
Ürekte, antwoordde zulks met te kon-
ncn zeggen , alzo noyt dien oord uyt
is gewecit , verhalende verders , volgens

zyn giffing, foo mylcn gezeild te heb-

ben, en op zyn aankomil inBanda,door
den P'. gcfighcbber, aldaar befchonkcn
te zyn geworden^ met 60 R-". Contant,

die hy onder de met hem mede geweell
zynde Keffingers zegt verdeelt te heb-

ben. Verders gevraagd , of niet cenigc

nadere defcriptie, van de geftalte van 't

zelve volk, en van de cours na Nova
Guinea, zoude konncn doen, zegt neen,

maar aan 't gehouden boek van den

Schipper zig te retcrcercn.

Verders vertoonde hy Lokman aan ons

nog nooyt Afte gehad,
nietdogiprcekt eeniglints Muleyts

heel wel.

Cahrejfi vcrfoekt omTahoean , die ook
goed Malcyts vcrllaat.

C^breffi\ïtcit vyfSoonen , Tabocm^ Sa'
halauiu , droen , Molacoln , en Manihi.

Lekmain Soon , yjbdul.

, dat daar op door ons
ycdiiponccrd werden,'t welk hem

ker Gefchrift , van volgenden In-zecker

houd.

Aangezien de Keffingfe Orangkaja's,

Mataikj en Goelamanis, z\^ aan ons heb-

ben gcaddrelTeerd , met. haar verfockcn,

d' ecrllc , omrne in plaats van denafgcleef-

dcn Orangkaja Cabreffi^ en dc ander, om in

llecde van zyn overleeden Vader , Bou-

was , tot Capitaan van de Ncgcry Kil-

loe gefurrogeert , ende beveiligd te mo-
gen werden, zo is 't dat wy ten refpccte

van haar Hoog Edcli-.cdens geëerde aan-

fchryvens, by Miffive, van den 11. Fc-

bruary, A". paffiico, namelyk , dat de-

ze Eilanden ten principalen onder het

gezag van den Heer Gouverneur , en

Raad m Amboina, zouden forteeren , de-

ze verfoeken afgcweefen, en hun daar

mede aan den Heer Gouverneur , en

Raad in Amboina vooimcld
, geren-

voyeerd hebben, omme daar over zoo-

danig te konnen difpoueercn , als haar

E. E. voor den dicnlt van de E. Compc.
ende den wellland der landzaten, zullen

bevinden te behooren.

Randa, Naffiauw delen i(J. Oftober,
170 f. was geteckent , Jac. Claajz. in

JI. Deel.

Verzoekende
mo7t
zynde gcdeclineerd, met te zeggen, dat
v/y tot zulks te doen niet waren geau-
thorilccrd , maar dat wy Copia van 't

zelve gefchrift zouden neemen , en 't

verfock aan U Wel Ed. Agtb. voordra-
gen , verders inquireerende op de wet-
tigheid van de by 't voorfz. gefchrift

gementioneerde perfoonen , bevonden 't

zelve als volgt , dog alles maar uyt de
mond van de hier boven gemelde Orang-
kajen.

Voor eerft zeggendeden zelven Mataik^
geen wettige prctenfie te konncn heb-
ben op de Orangkaja's plaats van Kelli-

waroe , in plaats van Cabrejjï (die zeer
oud en reeds blind en belemmerd van
Ipraak, en gehoor, is) tot fundamenten
daar van itellende , hy Matayk , van
vrcmde, en niet van Keffingcr afkomll,
te zyn , zynde zyn Vader geweell Oe-
foek, die, in de Amboneelc (..órlogen

zig met Kimelaha Madjija, na Macas-
far hebbende begeven, naer eenigcntyd
aldaar verbleeveii te zyn , op Keffing is

gekomen , en aldaar zig metter woon
heeft neergefet , zynde ook aldaar ge-
trouwd , met een Vrouw van Keliwa-
roe, genaamd Sileeuw , die wel ecnig-
fins van de Orangkaja's gellagt was,
en dat van den zelven Oejoek en Sileeuvj

hy Matayk gefprootcn was , dog noyt
geen valie woonplaets op Keliwarocge-
had had, maer dat hy aliyd hier endaar
fwerfde

, gelyk hy ook als nu niet te
vinden was. 1

])og gevraagt zynde, wie dan welde
naallc daar toe zoude wecfcn, gaven zy
E e tof
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Zyn
groote

magt,
op Kef-

tot antwoord, niemand meer van 't reg-

tc Or.mgkaja's gcllagt overig te zvn,

als de vyt- Sooncn \-inCabreffi zelfs, ge-

naamd , Tahocari ^ Saka!aiizu ^ Groen ^

Malacalo^ Manïkc , en nog ccn Bi-ocdeis

Soon van Cabrcffi ,
genaamd Toban^

Soon van den afgcllorven Cafaay^ ouder

Broeder van Cabrcffi.

Voegende hier alle eenpciriglvk by,
dat alle ingcfeetenen, aldaar 't meelt ge

waren tot

Oi-angkaja Lohnan op 't onderzoek al-

tyd antwoordde , dat de zaak geaflbpi-

ccrd was , en men derhalven daar nicc

meer van fprcekcn mocft.

Verders hem Orangkaja Lokman , en
de nog hier mede prclènt zynde andere
Orangkaja 's afgevraagt zynde , hoeda-
nig zy als nu leefden, en of ook ecnigc

mcrke\^'ke quelticn, of vcrfchillen, on-
der haarlicden waren , antwoordden zy

inclineerd waren tot 'Taboean , ouuflejalle cenpariglyk, dat zy nu vreedHume-
Soon van Crt/rc//;, zeggende zy ook, dat lyk met malkandercn leefden , en geen
de KeFfingfc gewoonte medcbragr, dat verwydcringcn onder haarlieden waren,
de Soon in de waardigheid van Orang- ;

wair by haarlieden zeer ernllelyk zynde
kaja zyn Vader volgde.

Voor zoo verre als ons bleek , was
dezelve Taboean, ontrent 30 jaren oud,
lullig en robuit van (latuur , recdelyk

goed van oordeel, en goed Maleyts fpre-

hende.

Coclüjnanis verklaarden zy alle, dat de

gerecommandeerd te continuccrcn, be-

gaven zig u'cerfl: gekomenc Orangka-
ja 's , naar het nuttigen van eenige
foopjens, weder aan land.

Naar welke Lokman ons vroeg , of wy
voor hem mede gebragt hadden , een
Comps rotang

,
die hy zeide hem by

gcregtigdc was tot de Capitcins plaats zyn aanweefen over drie jaren op Am-
van Kcllilneboe als zynde zulks , zedert't ;

boina door U Wel Ed. Agtb. beloofd te

,y n \' ader Co.Yif.w , langen zyn,afllcrven van zyn Vader Co.Yif.w, langen zyn, tot teeken, dat hy een onderdaan
tyd gcwcell:, dog dat hy daar van noyt vandc E.Comp^. wasj en gaven wy heai

eenc acte had gehad , zynde deze Goc-
,

tot antwoord dezelve rotang ons door
lam.inis een eygen broeder van den O-

j

U Wel Ed. Agtb. niet overhandigd te

rangkaja Lokman , en zelfs de oudlle, ;
zyn , maar dat U Wel Ed. Agtb. met

zeggende hy Lokman , Orangkaja ge-
,

de rcfleerende Hongi , alie dagen ons

worden te zyn , om dat beter Malcyts
j

itaandc te volgen , die mogelyk zoude
verftond , en dcrhalvcn beter met de 'E.

j

mede brengen, en aan hem Lokman,
Compe. konde omgaan, als zyn broeder,

Goelamanis.

Dog cgter zullen wy U Wel Ed.

Agtb. zelfs in bedenking geven, of alle

de boovenllaande berigten , wel met de

waarheid zyn accordcercndc , alzo wy
in de onderz.)eking \^an dezelve hebben
ontwaard, dat voorfz. Lobnan alhier een

zeer groot gefag heeft, en alleen wathy
maar voorfteld , door d' andere Orang-
kaja 's uyt ontzag als beantwoord werd,

was ,

. aan

zelf overhandigen , zoo het waar
dat dezelve door U Wel Ed. Agtb
hem beloofd was.

Verders verzogt hy Lokman, als zeg-

gende onder 't Gouvernement van Am-
boina te ftaan, dat hem mogte werden
gelicontieerd , om zo wel op Amboina,
als naar Banda, te mogen varen, om den
fmallen handel te dry ven, zeggende niet

te konnen leeven , als eefi beelt , of fter-

ven als een verken , ma.'ir dat hv zyn
derhalven deze berigten niet wel (on- | beft moeft doen, eenige winllcn te bc-

zes bedunkens) anders te conflderercn I haaien , hier op antwoordden wy hem,
zyn, als volgens de finnelykheid van, dat wy hier toe alzo weinig, als tot het

hem Lokman gegeven te zyn. ' boovcnftaande geval van aanftclling der

Onder 't difcoureren van verfcheidci Orangkaja 's, bevoegd waren , m.iar dat

(aaken, vernamen wy, dat hier op Kef-
I

wy aannamen zulks U Wel Ed. Agtb.
fing, nog geen jaar geleeden , een gro- te zullen voordragen, of dat hy Orang-
te twecfpalt was geweell: , tulTchen twee kaja , by de komft vanU Wel Ed. Agto.
Soa 's alhier , als zynde in dezen twee-

|

aldaar , 't geen zekcrlyk binnen weinig
fpalt de Soon van een Keffings Orang- 'dagen wezen zoude, 't zelve verzoek
kaja, Djariat

,
genaamt Laan, door als dan konde inlfitueeren , om U Wel

zyn tegenpartye vermoord geworden, ' Ed. Agtb. Hooggeëerde dilpofitic daar

en dat naderhand die qucllic , door tus- op te mogen erlan;.^en.

fchcnfpreeken van een Bandaas handelaar OudertulTchen quam vooxh.'^nacho-

bygclegt, en verfoend zynde, voor het

lighaam van meergcmelten /^<i^«,alstot

da
, Jacoh Soebiet , ons klagtig vallen

,

dat, nu drie jaaren geleeden , drie ftuks

uyt
en zig met

ylrta , uytgekeerd waren , twee goude lyfeigenen van Sinjora Sara , moeder
ketiings, en 70 Ryxd. contant, en niet van zyn mcerter, Pieter Murceinu

rcgenlfaandc wy alle middelen aanwend- Banda waren weggeloopen ,

<\cn , om de waarc gelleldheid dcezer de vlugt op de Negery Ocroen, hadden
zaak , mitsgaders d' oorzaak van dien, getraniportcerd, zeggende hy, dat on-

uyt te vorfchen, was zulks vrugteloos, dertufTchen een van dezelve ilaaven was
kennende niet naders verneemcn, alzo koomen te Iterven , en dat de reilcercn-

de
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de t\vee, nog door de Oerocngers wier-

den aangehouden (gelyk ook nog veelc

andcic Biindafche ingezeetenen llaaven)

dat hy als nu verfchcidemalen by dezel-

ve Oerongci'S hebbende inftantie gedaan

,

om dezelve ilaaven weder te mogen be-

komen, en om haar aan te moedigen
reeds een croote blauwe batta aan de

zelve was vereert geworden, zy cgter

hem van lyd tot tyd met vedcheide

frivole uytvlugtcn hadden uytgelleld,

en truineercndc gehouden , verioekende

dcrhalven, dat, by aldien wy totGoeli-

gocli , ofücrien , moeiten aanweefen , hy

met ons zoude gaan ^ om nogmaals te

probccren , of dezelve ilaaven zoude

konnen wederom krygen, met inllanti-

ge beede, dat wv dog hem daar in met
een woord geliefden behulpiaam tewee-
lên , alzo zy Oerocngers (volgens zyn
zeggen) zo fchelmagtig en quaadaardig

waren, dat zy, op zyn aankomlt de-

zelve ilaaven vcrltaken , en in 't heime-

lyk onderhielden , en dat hy niet twy
felde,of onze pretentie zoude die fchel-

men wel tot bectcr gedagtenbeweegen,

waar op hem afgcvraagt wordende,
waarom hy ten zclvcn fine, by de E.

Agtb. Regecring , in Banda
,
geen in-

ftantie hadde gedaan , op dat door der

zelverChialoupcn aldaar ontrent Oerien

jaarlyks kruyfende , de voorfz. ilaaven

mogten wedergebragt , en aan haar reg-

te lyfhecren gereliitueerd werden, waar
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bon aan boord ontboden, en afgevraagd,

of nu met de heldere maneichyn kans

zoude wcefen , om wederom te konnen
l'cheppen, antwoordde dezelve van ja,

en dat hy, om dewcgtewyfen , zig wel
zo lang wilde tranfpurteeren opde voor-

uytfchcppendc Corcor van Bonoa , 't

welk door ons zynde aangenomen, wier-

den, op gewoone zeynlchoot , 's nagts

ten elf uuren de dreggen geligt, en we-
der voortgeichept. Tot een cerbewys
wierd onze zeyni'choot door Orangkaja
Lokman met drie ichooten beantwoord,
om ons een gelukkige reyi'e te wenibhen,
gelyk hy ons by zyn aanwefen aanboord,
beloofd had.

Donderdag, den f. dito, met't door-

breekcn van den dag , bevonden wy tot

onze grootc verwondering (niet tegen-

ilaande de gcheele nagt luftig doorgc-
Ichept was, dat wy door de llerke re-

genwind , en ftroom
, geen half Myl

waters geadvanceert waren, dog nu de
wind en tlroom zo ilerk niet zynde, be-

"on het wederom een weini"; voort te

icliieten ; dog ontrent negen uuren voor
de middag de Ncgcry Gocligocli na-

derende, vonden wy ons met de Vloot
zodanig in de reeven bezet , die alhier

wel haall een myl buyten de wal zig

uytftrekken , dat wy nauwelyks kans
willen om daar uyt te geraaken, tot zo-

verre , dat ook zelfs al eenigc Corcor-
ren op de klippen geftooten hadden ,

op hy antwoordde, die inilanticin Ban-' dcrhalven, om geen tyd te vcrliefenjZon-

da gedaan , en 't zelve hem ook goed- den wy de Orembaey naar ecnige naby
gunltiglyk door de E. Agtb. Regeering geleegcne Corcorren, om van daar zes

geaccordeerd te zyn gcwceil: , maar dat militairen af te halen, met dewelke wy
Comps. Chialoupen,op Oeroen komen-

^ ons naar Imd begaven, terwyl de Vloot,
de, om dezelve llan-CH weder te eydchen,! de droogte omi'cheppende , zig zoude
alle d' Inwoonders dier Negery zig aan-[ traniportcercn in een ^roote kom, tus-

itonds bofchw-aard in begaven , en de- ichen de Megcryen Goeligoeü , en ()c-

zelve Chialoupen daarom vrugteloos

moeften vertrekken, nogmaals zyn ver-

foek om onfe hulp initantelyk renovee-

rende, waar op wy hem dan zeiden, in-

gcvalle hy dagt , dat onze voorlpraak

hem dienltig zoude konnen zyn, dat hy

cp te docnc zeynfchoot , ons ter plaatle

voorlz. konde volgen , en dat wy als

dan zouden zien, wat wy konden doen,

waar mede hy heel wel vergenoegd ver-

trok.

Naar dat meergemelde Orangkaja
L.ohnan

,

nuttigd
,

nog eenige ibopjcs had ge-

rong ingeleegen. In 't ichcppen qua-
men ons twee OrembaayCn te gemoet

,

met de Orangkaja 's van Gocligocli, en
Oerong , die ons zeer wel te palFe qua-
mcn,om ons de weg tulTchcn de rceveii

in' aan te wyien , die zeer krom om-
loopt , en buyten deze wegwvfers zou-
den wy bciwarelyk te regt hebben ge-
komen. Eindelyk aan land gekomen
zynde, quam by ons de Anachoda van
de alhier ten anker leggende Chialoup,
om ^yn pas aan ons te vertoonen, zyn-
de een inlands borger van Banda ,^ Ma.'
rïnus Alorecl^ met ue Chialoup van Salo-

mon Moreel , groot Zf laiten , bemand
met 14 koppen, die gepermitteerd wierd
tot verhandeling van eenige Lywaaden,
naar de Eilanden Ceram , Goram , en
Kocfewoey, te varen, zynde dito pas

door den geiiighebber in Banda, de Heer

hy zeer inibmtelyk

twee fleiren knyp van ons te mogen
erlangen, om met de gcramentlyke Ce-
ramlche Orangkajcn , op de Wclvaard
van de E. Comp«. te confumeeren, de
welke hem gegeeven zynde , nam hy
aticheid , en vertrok weder naar land

,

wcrdende daar na het gewoone Avo.'.d-i 7^fö/!' ClaafzT^ ondertcekend , en den
Gebed na.ar behooren gevierd , en daarjiH. September gedateerd , van welke
op den Capiteyn Fati^octeb., van KcUi-jpas wy viiie genoonicn , en aantceke-

Ee i ning
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ning gehouden hebbende, die door ons

aan den houder wicrd gerefticuccrd.

Aan land komende wierden wy vcrwel-

lekomd door den ürangkaja van üoch-
goeli, en Cayboes ^ Orangkaja van Üe-
rong, en begaven ons onder een nieuw
opgcflage en nog niet ten vollen over-

dekte Saboa wac te ruiten.

Goeli-
Vervolgens de Negery gaande befig-

güclibc- tigen, bevonden wy Goeligoeli, maar
ichrec- tc beltaan in een huys,met eenzee-ltee-

ne Pagger omtrokken, en ftaande bo-

ven op een klip, 't geen een fchoone

uytzigt in Zee maakt. Beneden aan

llrand was nog een Ikenc bepaggcring

,

vaar in twee huyfcn waaren , en wierd

Ten.

VAN
voorfien,de Negery vol volk bevinden-

de, en , 't geen tot hier toe nog t' zee-

dert Saway niet bevonden hadden , wa-
ren zelfs de vrouwlieden in de Negery
verbleven.

Meergemelde Jacob Sobict , als nu al-

hier zyn voornoemd gedaan verzoek re-

novcerende, wicrd den Orangkaja van
de Negery af-gevra.igd , waar als nu de
zelve ilaaven waren , en waarom zy
die niet aan den eygenaar rcllitueer-

den, met vertooning, dat het een zeer

groote misdaad was , ymands ilaaven aan

te houden , cnde reititutie daar van te

weigeren. Hier op kreegen wy mee
groote aflurantie ten antwoord , dat zy

een der voorfz. ilaaven , te wccten een

mej'd , aan den eygenaar wilden rcftitu-

ecren, maar dat zy dan den jongen den
hals wilden breeken, om dat hy zoveel

dit gchugtjc genaamd Kcloevalaga,

welke beide Gehugtcn , volgens zeg-

gen van den Orangkaja , maar lo per-

Ibonen uytmaakten. Beoolten Kcloe-

valaga was nog een Gehugt van 4 a
j

cjuaad in de Negery gedaan had , en zy

f huyfcn. Qiiamen aan d' overzvde van geen magt hadden om hem anders le-

de bogt , aan de weitzyde der Negery 1 vendig te krygen , waar op haar vcr-

Oerong, zyndc redelyk ilerk van volk, toond werdende , dat zulks tegcns alle

en wel in 10 huyfen beilaande.
|

wetten en reden ilrecd , en dat , zo zy

De Orangkaja 's afgevraagd zyndc, of
j

eenigc klagten van gepleegde infolentien
Oerong. ook eenige queilien , of onccnigheden ,

' tegcns den zelvcn jongen hadden , zy die

met malkandcrcn hadden, antwoordde konden inilitueeren ter plaatle daar zulks

de Orangkaja Ocbi^VAn Goeligoeli, dat,

nu ontrent drie jaaren geleeden, die van

fictievens

behoorde , op dat dezelve jongen daar

over zyd verdiende ibaf mogt ontfan-

de Negery Kelliloeboe^ en Kclliwaroc,i gen, maar niet, dat zy haar eygenreg-

of de onderhoorigc van de Orangkaja! tcrs zouden zyn, en die jongen den hals

Lokman^ en Cabreffi , op Kcfïing , zyn, breeken j dog daarop zogten zy zig met
Negeryen ganfch hadden gelpolieerd ,

'
veel frivole uytvlugten te behelpen ^

en van de inwoonders beroofd, als zyn- 1
zeggende naar ons vertrek na die lyf-

de twee Orangkaja 's van Goeligoeli en

Quamo door dezelve Keffingers ver-

moord , die genaamd waren Hay , en

Taccaboey, zynde't rcilerende volk door

haarlieden weggevoerd , en als ilaaven

verkogt, zoo wel op Amboina , als in

Banda , en daar ontrent gelegene con-

tryen, doende derhalven verzoek, dat

de voorfz. Keiïingers de atta , of waar-

eygencn te zullen zoeken , dog daar-

op wierd door ons geantwoord , dac

zulks maar ydelc voorgcvens waren , en
zy na ons vertrek zig aan haar beloften

niet zouden kreunen, maar hierop bood
zig een inlander , of die als tolk aldaar

ageerde , aan , om met hem , Jacob So-

biet, mede aan zyn boord naar Keffing

tc gaan , en aldaar zo lang te verblyven,

dy, van voorfz. vermoorde menfchen, ! tot dat de gemelde ilaaven hem gerefli-

aan haar mogtcn geordonneerd worden tueerd wierden, 't geen hy zeide nicE

te voldoen, 't welk wy zeydcn aan U lang te zullen duuren, 't welk door

Wel td. Aghtb. tc zullen bekend ma- meergemelde ^acob Sobiet zynde aange-

kcn, die naar onderfoek daar in naarbe- nomen, vertrokken zy naa Kcfhng, en

hoorcn wel zoude difponcercn. wy geen andere verichillen alhier ge-

Dog op het zeggen van meergemelde vonden hebbende , vertrokken eeven

Orangkaja, Ocbi, als dat in zyn Ge- 1
naar de middag wederom aan boord,

hugtjes maar 10 perlbonen zouden zyn,| werdende door deze Negeryen met ccn

wicrd ons door den Anachoda van dciwcinigjc Sagoe, en Pinang , befchon-

ken.

Zoo als wy aan boord gekomen , en

gereed waren de dreggen te ligten , quam
per Orembaay aan boord , Bakar , O-
rangkaja van Qiiaus, zeggende, op ons

aanweefen op Quaus, iets vergceten te

hebben, 't welk hier in bellond, dathy

van de E. Comp«. verzogt, een vlag te

mogen erlangen, en dat hy een pasje mogt
obtineeren, om naar Amboina te mo-

üaan , en met ecnMoorfchcn Tempel ' gen vertrekken , welk veribck wy zeiden

nieï

alhier leggende Chialoup berigt , dathy
ons leugens wys maakte, en dat 'er wel
een vry grootcr mcenigte van menfchen
was, die op onze aankom lle gevlugt

waren , en zig bofch waard in begeven
hadden ,'t welk door den Orangkaja eg-

ter wierd ontkend.

Waar op wy ons begevende naar de
Negery Oerong, bevonden dezelve als

voorlz. wel in ruym 10 huylen tc bc-
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liiet in ftaat te weefèn i, om te konnen

voldoen , maar dat wy zulks U Wel Ed.

Agtb.,zo wy eer daar by quamen, zou-

den voordragen , of dat hy die verfoe-

ken aan U Wel Ed. Agtb. ^die in 't kor-

te ftond te volgen, zelfs zoude inftituee-

waar mede hy , naar ons een wei-ren

nigje Sagoe , en een Loeri , vereerd te

hebben , naar 't drinken van eenige foop-

jes Arak (en op zyn begeerte hem een

halve fles vereerd zynde) weder vertrok j

ligtende voort daai- na op gewoone zeyn-

fchoot het anker; fcheppende, niet te-

genftaandc een fterkc tegen itroom , de

geheele namiddag door, pafleerende on-

trent vyf uuren het Eiland Gotïa , en

quamen ontrent zeven uuren, door dien

't Pikdonker was , aan een ftrand aldaar

ten anker , welkers naam ons onbekend
was , latende voorts het gewoone A-
Vond-Gebed doen , en de MafTanajers

ruften tot

Vrydag , den 6. Oftober ^ als wan-
neer 's morgens even naar de middernagt

op gewoone zeynfchoot de dreggen we-
der wierden geligt

,
gerakende voorts aan

't fcheppen, in mcening , om met den'

dag op de Negcry Oendor te komen,
maar in plaatfe van dien , qaamen wy
ontrent 's morgens voorde Negery Goe-
melang , niet beter weetende, of 't zel-

ve was Ocndo],dog cgter nu aldaar buy-

ten weeten gekomen zynde , vroegen

wy den Orangkaja Maras , of 'er ook
eenige verfchillen waren, en wat vaar-

tuigen dagelyks daaraan quamen^ en wat
haare verrigting was,antwoorde hy geen

verfchillen aldaar te zyn , dat zomtyds]

eenige vaartuygen aldaar quamen ^ om
Sagoe te ruylen, dat Comp". Chialoup,

Keffing , aldaar gevveell , dog al over

een maand weder vertrokken was.

En Goe- Dit Negery tjc Goemelang , onder Kel-
mclang, Jimoeri ftaande , bevonden wy in lo a

1 1 huyfen re bellaan , omringt met een

Zee-lteene Pagger , zoo als wy meelt

overal gevonden hadden. Hier van daan

vertrokken wy per Orembaay, naar de

Negery Oendor , latende de militairen

de ftrand langs marcheeren , alzo 't maar

een uurtje hier van da;in was^ dog al-

daar aangekomen zynde, bevonden wy
alle de inwoonders gevlugt , ter plaatie

daar de Negery gcrtaan had , alle de

huyfen zo ver afgebrand , als afgebroo-

ken , excepto een , dat nog was ftaan-

de gebieeven, dog ontrent een half uur

bofchwaard in, waren vyf a zes huyfen

geextrueerd , dog alle van de inwoon-

ders verlaten , weshalven alhier niets

voor ons zynde uyt te werken, wy we-
der naar onze Corcorren vertrokken,

konnende egter niet naarlaten U Wel
Ed. Agtb.tenotificcercn, dat de reeven.

Waar van in 'c Dag-regifter van 1701.

ecc

iii
onder de Negery Oender vermeld ftaatj

onzes bedunkens zullen weefen die gee-

ne, waar van gifteren onder de materie

van de Negery Goeli Goeli gefprooken

is j alzo ontrent üender geene zodanige
reeven door ons zyn gevonden.

Op de nriiddag ligten wy hier weder-
om 't anker , fcheppende verders voort

voorby de Negery Dawan , en quamen
ontrent drie uuren , voor de Negcry
Kellibon, alwaar Comp' vlag boven in

de Negery geplant ilond, werdendewy
alhier door Capiteyn Pati Poetcb , be-

leefdelyk verwelkomt, en bovert in zyn
Negery, en op de baleeuw geleyd , al-

waar hem Pati Poeteh , ingevolge U Wel
Ed. Agtb. ordre afgevorderd wierd, de

Afte hem door U\Vel Ed. Agtb. over

3
jaren overhandigd , dewelke hy, naar

eenigen tyd onder zyn oudfe Papieren

gezügt te hebben, te voorfchyn bragt^

als wanneer in dorfo van dien getchree-

ven wierd, gelyk hier volgt j en daar na

dezelve aan hem Pati Poeteh weder ovei:

gegeven.

Waar na hy weder met zyn Orang-
toeha's op de Balecuw zynde vcrfchce-

ncn, wierden zy alle afgevraagd, of ook
eenige verfchillen , of oneenighecden j

onder haarlieden waren , dat zy de zel-

ve als nu op ons aanwcefen alhier zou-

den bekend maken, dog gaven alle ten

antwoord , dat zy met haar nabuuren ^

en onder malkanderen vreedfaamlyk

leefden, en^ op afvrage , wat vaartuy-

gen daar dagelyks aanquamen , en wat
haar gcdoente aldaar was , antwoordden,

dat daar veeltyds Chialoepcn uyt Ban-
da , aanquamen j om tcgcns lywaaden
en andere kleenigheeden , Sagoe in te

ruylen, dat ook ten zclven einde fom-
tyds, maarfelden, aldaar verfcheenen ee-

nige Goramfe ingefetenen^dog dat 't ze-

dert dat haar vcrfchil van over
3
jaaren

gealfopieerd was , zy aldaar geen de

minfte vyandelykheeden pleegden.

Waar op hem Pati Poeteh ^ en zyne

Orangtoeha's gecommandeerd wierd
^

by de voorfz. goede intelligentie te con-

tinueeren , en met zyne nabuuren in

minnelykheid te leven , op dat de E.

Comp«. geen klagten van het tegen-

deel mogten voorkomen.
Hier op deed Pati Poeteh verfoek

,

zo voor zig zelfs , als voor zyn onder-

hoorigen , dat hem mogte werden ge-

permitteerd, om zomtyds naar de kuft

van Hitoe, en Larike , met Sagoe ten

handel te varen j om door dat middel

aan de koft te konnen komen , en nog
dat hy mogt gelicentieerd werden, in 'c

korte naar Larike , of VVaccafihoe , te

vertrekken^ om een nieuwe Corcor,dic

de Orangkaja van Waccafihoe hem
beloofd had, te mogen gaan afhalen,

Ec
3

zeg-
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zeggende met het jegenwoordige klcyn cewoone Avond-Gebed doen

en oud Coiconctje, of de Orcmbaay,
in toekomende de Hongi niet meer te

konncn volgen j maar na dat wy fync

Verfoekcn aangehoord en in overweging

genomen hadden , zeiden \vy hem , niet

geauthorifeerd te zyn daar over te kon-

nen dilponeerenj en waarom hy 't zelve

aan U Wel Ed. Agtb. zelfs niet haddc

gedaan , dog naamen wy aan, dezelve

verlbeken aan U Wel Ed. Agtb. te /ui-

len voordragen, van wicn hy Pati Poe-

teh , dan de Hoog-gcccrde dilpolïtie

konde Sf\vagten,'t geen hymetgcnoeg-
Hime teekenen van dankbaarheid accep-

teerde.

Zo als wy hier waren, quam meerge-

melde Pati Pocteh nog vcrloek doen,

om nu van het verder volgen der Hongi
gcexcufecrd te mogen weden, alzo zy-

nc Negcry zo ver afgelegen zyndc , hy
een fware te rug reife zoude te doen heb-
ben, 't welk wy hem accordeerden, in

\

Ontrent agt uuren , verfcheenen we'
der aan boord de Radja van Kcllimocri,

met zyn ondcrhoorigc ürangkaja's van
Cclor, en ecnige Orangtoeha's, haare

klagten doende, óax. Pati Poetch ^ Ca-
pitevn van de Negery Kellibon , van
ouds her onder den Radja vanKellimoe*

ri had gereiortecrd , en nevens de andere

klcync Negerytjes , te zaamen een Cor-
cor had helpen bemannen, en dat hy nü
zig het gezag van den Radja onttrok-

ken had, en zonder hem te erkennen
j

in zyn Negery alleen gezag voerde, ge-

lyk hy ook deze jaren alleen met zyn
Negery 's volk , een ("orcorretje in'Z-ce

gebragt liad , en daar mede de Hongi
gevolgt was , \ crfockcnde , dat daar in

mogt vooriïcn , en hy Capiteyn Kelli-

bon^ als van ouds, weder onder 't gezag
van den Radja mogt werden geiteld,en

te famcn met hem geordonneerd wor-
den, ecnc C>orcor te bemannen , of dat

gevolge van welke permiilie hy aan-jhy, alleen willende Icheppen , dan die

Itonds lalt gif, zynCorrccorrctjeteont- ook alleen mogt bemannen , maar geen

, en op de wal te halen, ïigo- volk van haar onderhoorige Negery ne-

men, zeggende zy, dat, zohydeCor-
cor alleen bemande, 't haar dan niet veel

fchcelen kon , of hy aflonderlyk fchep-

leedigen

ver de inwilliging van dit verioek zeer

verblyd toonende.

Alhier niets meer te vcrrigten heb-

bende, naar dat d' (ürangkaja's eens ter

deegen rond hadden gedronken, namen
wy affcheyd van Pati Poetch , en zyn
Huvsvrouw , die mede voor den dag
gekomen was, om ons te verwelkomen,
en begaven ons langs de Itrand naar de

daar digtebvgelcgeneNegery Kcllimocri,
werdcnde door meergemeldcn Pati Poe-

teh ^ en verfcheide andere Orangkaia's,

gevolgd. De Radja ontfong ons onder
een opgeflage Baleeuw , latende op 't

geluyd van 'rifa,en Gong, eenigeuyt-

haalders van zyne onderhoorigcn , Tsja-

Jcalillcn, doende den Radja, en zyn min-

te , waar op de/elve klagers afgevraagd

werdcnde , waarom deze hare klagten

niet hadden gcinllitueerd , doen wy aan
land waren , en haar affevraatrd hadden,
ot eenige queltien , ot' oneenigheeden,
met hare nabuuren hadden, en temeer,
daar doen ter tvd Pati Pocteh zelfs pre-

fentwas, die daar op zyn verdecdiging

daar tegcns had konnen inbrengen
, ga-

ven daar op zeer verichillend en variee-

rend antwoord , meeilendcels daar op
iiyt koomende ,vdat zy voor Capiteyn
Kdlibons groot gelag bang waren , en
derhalven m z.yn prefcntic die beichul-

dere ürangkajen, en ürangrocha's de- digingen ten zynen laftc niet te hebben
zelve vragen, die wy op Kellibon had- durven inbrengen, voegende de Radja

den gedaan , ontfangcndc daar op ook' daar by , dat hy dezelve klagten reeds

diergclyken antwoord. by zyn jongitc aanwecfen op Amboina.,

Waar na de Radja , ccvcn als P^// aan U Vv'el Ed. Agtb. hadde gedaan,
Pocteh^ ook verfoek dccde,om met Sa- |

waar op hem dan door ons wierd cr-
goe, naarde kuit van Hi:t)e, ten han- ar.twoord , dat, nademaal U Wel Èd.
del te mogen varen , 't geen door ons, Agrb. dezelve klagten reets bewull, en
cevcn als op Kellibon , beantwoord door hem Radja bekent gemaakt waren,

wierd.
|

wy niet twylfclden , of U Wel Agtb.

Werdcnde hem op zvn verfoek me- ' zoude (deze noodig , en billyk oordce-

dc toegeitaan , als nu met zyne Corcor lende) daar wel anders in voorfien.

maar te mogen t' huvs blyven, en mede
l

Hier naar een foopje of twee, aan de-

naar recommandatie van de goede ceni^- ze inlandle Grooten gcichonken zvnde,

heid en correfpondentie,met zyn nabu- namen zy van ons ailcheid, en vertrok-

rige en onderhoorige te onderhouden, i ken wederom naar land.

begaven wy ons tegens den avond we- 1 Ontrent middernast wierden de drc;^-

der naar boord, zyndc de Vloot onder-

tuflchen,van voor Kellibon voort ge-

fchept , en in de baay alhier voor de

Negery Kellimoeri ten anker gekomen,

gen wederom geligt,en raekte de Vlooc

aan 't fchcppen.

Saturdag, den 7. November, '?; mor-

gens ontrent neegen uuren
,
palfecrden

latende naar onze aankomlt aldaar , het
J
wy de Negery Kiflalauw , en op de

raid •
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middag de Negcry Tobo, geleegen op
twee lle)Ie fteen-klippen , even naar

het middag-maal quam alhier met een

prauw aan boord de Orangkaja Salamat^

van Tobo, met ecnige Orangtoeha's,

tot dus verre ons verwelkomen, als me-
de om ons bcrigt te doen , dat de Cor-

cor van Werinama , en Tobo , op een

ftcen gcftooten , en daar door een lek

gekregen hebbende ,aan geene 7,yde van

Tobo, het na de wal hadde gezet, en al-

daar dezelve Corcor op ftrand was op-

gehaald j dog prefumeerende,dat onder

dit berigt wel iets anders mogte fchuy-

len, en derhalven 't breekcn van deze

Corcor wel tot een dekmantel zoude

konnen gen©men worden , waar mede
zich de daar op varende manlchap,
van ons zoude foeken te abfentccrcn

,

Huurden wy een weinigje daar na den
bofchfchietcr per Orernbaay na de Cor-
cor van Oenen , en Allaloelo, met be-

vel, om weder a^ter uyt te deinfen, en

zig na voorlz. Corcor van Werinama,
toe te begeeven , en naar de waare ge-

ii|
zelve voorgemelde zeer fufpect , en
Ichoon 't al waar was , egtcr haar niet

verfchoonen konde : want om een uur
of zes verder fcheppens,zy den (Jrang-

kaja van KifTclauw wel konden mede gc-
bragt hebben , en in die tyd haar Mas-
lanajers van honger niet zouden gcUor-
ven hebben j waar op hy weinig wee-
tcnde te antwoordden , onder 't drin-

ken van een foopje maar gedimitteerd

wierd.

Een weinig daar na , quam ook aan
boord de oude Radja van deze Negeryj
Werinama, die onze vragen mceil met
lagchen beantwoordde , en in alle zyné
Aclien genoegfaam betoonde , dat hy
niet wel by zyn zinnen was , zo dat wy
derhalven niets van hem konden tever-

fiaan krygen , van 'c geen ons te wee-
ren noodig was, hielden niet langfpraak

rnet hem , maar dcpccheerJen hem
kort af.

Sondag,den J?. November, 's morgent
begaven wy ons met den dag naar land

_ roe , om de Ncgery te bcfigtigen^ vin-

ftaltc van dezelve nauw onderzoek tejdende de kraal-llcenc Paggcr, inU Wel
doen, en by aldien hy Orangkaja y///!?- Ed. Agtb. memorie vermeld, nog on-
loelo^ delblve Corcor onbequaam mogte der de voet leggen , hier op begaven
vinden om te konnen volgen, hy als dan wy ons naar de Baleeuw , of Saboa^
de voornaamfte manfchap van defelve o-l die aan Ürand opgeregt was j om al-

verneemen , en meede op Werinama, daar de andere faaken te onderi'oeken.

brengen zoude, dog zo de Corcor be-

quaam was , hy den GeGigvoerder daar

op zoude gclaften , aanllonds met hem
te gelyk te volgen.

Ontrent vier uurai , paflcerden wy
de Negery Hatocmetcn , in twee Ge-
hugten, niet verre van den anderen, be-

ihunde, alwaar ons aan boord quam La-

toeni , Orangkaja van 't zelve dorpje

,

koomendc met cenen 7yner Orangtoe-

ha's, ons verwelkomen, dewelke, naar

cenige foopjes gedronken te hebben,
weder wierden gedimitteerd.

Wy fcheptcn weder voort , tot 's a-

vonds ontrent zeeven uuren, als wanneer

wy voor de Negery Werinama de dreg-

gen in de grond lieten vallen ; latende

daar op verders het gewoone Avond-
Gebed doen , 't welk vcrrigt zynde,

tjuam ontrent negen uuren aan boord

,

Je Orangkaja van AHidoelo , met dejpcn, zeggende in gevolge die permis-

hoofden van de Corcor van Werinama,' fie ook naderhand twee Corcorren ver-

rapport doende, dat aan de voorfz. Cor-j Ücetcn te hebben , waar van een op den
cor niets het minile manquemcnt wasihock van Alang zoude gebleeven zyn^
gewee ft , en dat hy defelve hoofden van

[

en dat hy, dit jaar nog geen Corcor
dito Corcor afgevraagd had , waarom hebbende konnen krygen , uyt dien

aldaar aangcloopcn waren , zeiden dat hoofde met de Corcor van Werinama
de Orangkaja van Kilfelauw , op haar t' zamen gefchept was , verzoekende

Corcor zickelyk zynde gewccft, zy den' nog als voorheen, een Corcor alleen te

zelvcn hadden aan land gezet , en eeni- ! mogen in Zee brengen > dog hem daar

ge Sagoe voor haarc JVlaiïiinajers hadden op afgevraagd hebbende, of iiy in Itaat

ingenoomen, alzo geen mondkoll voor was, met zyn manfchap een Coicor te

dezelve meer hadden, waar op hy zyn- konnen bemannen, antwoordde hy daar

de gereprocheerdj met te zeggen,dat 't op, zo met gccnCoiror, ten minften

met

Op Tamilau, aangaande 't fchcppert

der Corcorren , tuflchen die van XVcri-

nama, Leymoc , Haja, en7"üuw, be-

vonden wy het dusdanig geleegen te

zyn.

De Orangkaja van Leymoe , zegt , dat

ten tyde van den Ed. V\ccx Arnold delict*

mlng^ het fchcppen der Corcorren zoo-

danig geordonneerd is, dat hy aliydmct
die van Haja zoude fchcppen

j
gelyk hy

ook bekend 't zedcrt ait)'d gedaan te

hebben , tot 'er tyd dat de Koopman

,

Picter De Bocq^ op Saparocwa lag , als

wanneer die van Leymoe door den vo-

jigen Orangkaja van Haja grootelyks

zouden zyn bcleedigt geworden, en dat

de Leymoeëfen daar over aan den zel-

ven l)e Bocq zynde klagtig gevallen , hy
haar gepermitteerd had, buyren die van

Haja een (Jorcor alleen te mogen fchep-
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ten tyde van de E. Heer De Vlaming^
geordonneerd is geweell. Verders on-
derzoek doende naar cenen inlander , waar
van in U Wel l'd.Agtb. geëerde memorie
vermeld Haat, bevonden vvy den zclven

niet te 7.yn , de Soon van den Radja
van VV'ciinama, maar zyn tweede ilem,

oF Kapalla Soa, van die Negcry, xyn-

Jc zyn Gellachts-naam Lafa , weshal-

vcn wy vallilellen , dat dit dezelve zal

zyn, waar van in 't Hongi's Dag-regi-

ller, van 't jaar 1702. 't onderzoek der

moord aan de Toeloetiers gepleegd , ter

Vergadering op Werinama gclioiiden

,

met de naam van Lafa bekend ftaat , en
die aldaar verklaarde , by de moord der

Toeloetiers prcfent , en om dat hy een

ingeléetcn van Werinama was, door de

Leymocëlen verlchoond te zyn gewor-
den.

Verders onderfoekendc , of het berigt

van den Orangkaja van 1'amilauw , ten

lufte van deze pcrioon, aan U Wel t'd.

Agtb. gedaan , waaragcig was , bevon-
den wy't zeh e met de waarheid genoeg-

iaam te accordeeren : want hv Aaba ,

alias Sikieiva , declareerde , dat die van

Toelocti , en Tamilau , t' zamen beraad-

llaagt hebbende, om een Vrouwmenfch
van de ^.'cgery Leymoe te vermoorden,

die moord door die van Tamilau \-i-i.%

volbragt, en dat deLcymoeëfen , egter

gewaar 'zynde geworden , dat die van

Toelocti 3aar mede handuadig aan wa-
ren, bcilooten hadden, dit ongclvk aan

die van Tocloeti, te wreeken, en 't zel-

ve beÜLiyt aan hem dcclarant iiadden be-

kend gemaakt, dat men, na ovcrwce-

ging hoc dezelve wraak aan die van Toe-
loetie uyt te voeren, goed gevonden had,

de Totrloetiers met een foct lyntje naar

Leymoe te krygcn, en dat de Leymoe-
ëfen , om zulks te bewerken, den dc-

clarant , als zynde met een vrouw van

Toelocti getrouwd , en aldaar ook woon-
agtig , dcrhalven aan die van Toelocti ver-

logt hadden dit te openbaaren , dat hy dc-

clarant ingevolge van 't zelve, doorhem
toegeltanc verzoek, de Toeloetiers toe

Leymoe had gebragt, alwaar die (zo als

U Wel F.d. Agtb.gcnoeglaam bekendis)

door dicLeymoc-cfen waren om hals ge-

bragt, dog hy dcclarant naderhand be-

merkende , dat dit verhaal grootelyks

tot zynen lafte was , begon aanitondt

weder te variecrcn , met te zeggen , dat

die van Toelocti hem zelfs vcrzogt had-

den, om met haar mede na Leymoe te

gaan, en op afvrage , zo dit zyn voor-

geven waaraetio; was , waarom hy niet1-11
zo wel als d' andere Toeloetiers door de

Alfoeieefen vermoord was geworden.

met een Orembacy , de Hongi te zullen

volgen, en op zyn vcrioek , van alleen

te icheppcn , Ikrk initecrende , en op

aiVrage, of ook eenige onecnighcid tus-

fchcn zyn Ncgery , en die van Haja

was , waar op deze afkeerigheid gefun-

deerd was , zegt neen.

J^e Orangkaja van Haja brengt daar

tegcns in , dat het waar is , dat ten ty-

de van den Koopman, DeBocq^ op Ho-
nimoa, zyn voorHiat , die van Leymoe
beleedigd heeit, waarover hy ook aan

niccrgemclden De Bocq zegt, jo Ryxd.

betaald te hebben , waar mede deze

queltie door den zt\\cnDe Bocqdixn ge-

alTopiecrd zynde, was die van Leymoe
ook door hem belall , te agtcrvolgen de

ordre , ten tyde van de Ed. Heer Vla-

ming, op 't Icheppcn der Corcorrcn ge-

ëmaneerd, te weten , dat zy met Haja

moeiten fcheppen, 't geen die van Ley-

moe egter naar dato niet hebben willen

naarkomen, egter als nog vcrlockende,

dat die van Leymoe mogen geordon-

neerd worden , met hem t' zamen te

fcheppen , dog zegt hy , zoo die van

Leymoe magtig zyn om alleen eenCor-

cor te bemannen , hy dan wel mag ly-

den, dat zy alleen fcheppen.

J)c Radja van Werinama, gevraagd

zynde, hoe het by quam, dat die van

Leymoe dit jaar te lamen met hem
hadden gefchcpt , daar zulks noyt te

vooren in gebruyk was gevvecft, zegt,

dat die van Leymoe daar toe by hem
felfs verfoek hebben gedaan , om dat

gewoon alleen een Corcor te Icheppcn,

en daar toe dit jaar niet in ila.u zynde

gev/eeit, egter, om Comps. dienfl niet

te vcrfuimen , met hem mede gefchcpt

waren.

Radja 7ö«ot, gevraagd zynde , waarom
Iiy haddc verfogt , dat die van Leymoe
met hem te zamen mogten fcheppen, en

op wat fundamenten dit zyn \ erfoek ge-

fundeerd was, zegt zulks vcrzogt te heb-

ben , om dat zyn nr.mfchap zo klcyn

was, om een Corcor te konnen beman-
nen, en derhalven door behulp van de

Leymoeëefcn , daar toe beeicr in ftaat

zoude weelen.

Naar alle welke over en weder ge-

debatteerde difputcn , wy (onder cor-

rectie van U Wel Ed. Agtb. hoog wys
oordeel) van gevoelen zouden zyn, dat,

%o die van Leymoe in iVaat waren, alleen

een Corcor te konnen bemannen, 't zel-

ve haar in zodanigen geval wel kondc
gepermitteerd worden, alzo die van Ha-
ja zeggen, daar niets tegens te hebben,

dog zoo door magteloosheid van volk,

de Leymocëlen met een andere Ncgery
te zamen moeiten fcheppen, 't zelve met

j
Itond hy zeer bedeeft, dan eens zcggen-

Haja zouden moeten doen, alzo vol- 1 de, om dat hy een Inwoonder van We-
gens haar eygen bekentcnilTc , zulks allrinama was , door de Leymoe- celen

Ver-



A M B
verfchbont te zyn geweeft , en dan eens

wederom, dut hy met vlugrcn haarhan-

den omkomen was. De Radja van \Ve-

rinama, daar op gevraagd zyndej of hy
geen kcnnifle wegens deeze zaak had,

antwoordde daar niets van te hebben

geweeten , alzo voorfz. Lafa doen ter

tyd niet op Wei inama , maar op Toc-
loeti , was hiiys houdende.

Verders verltoi-.dcn wy onder 't di-

fcoLireeren van den Radja van Werina-
ma, dat zyn Soon, genaamd Man ^mci
een Tsjampan, bemand met negen kop-
pen, om Sagoe te vcihandclen , ecnige

dagen geleden, naar Banda was vertrok-

ken , waar op hem afgevraagt zynde

,

van wien daar toe een Pafle hadde ge-

obtineerd , antwoordde hy , dat zyn Soon
zonder Pafie was vertrokken, en op ver-

tonmg , dat zulks itrydig was tegens

Comp^. ordreSjWaar door niemand zon-

der Pafle elders moge vertrekken, gaf

hy tot antwoord , dat zy zulks gewoon
waren , en jaarlyks door haar gedaan

wierd, 'c v.elk wy niet hebben willen

naarlaten U Wel Ed. Aghtb. ter kcn-

nilFe cc brengen , te meer , langs deze
Zuidkant van Ceram, op diverle Nege-
ryen Tjampans zyn gezien, waardoor
Svy valt Hellen, dat dezelve al mede tot

zodanigcn onge[)ermitteerden vaart ge-

bruykt worden.

Waar op die van Werinama verders

afgevraagd zynde , of ook eenige que-

llien , ot oneenigheeden, met malkan-
dcren hadden, antwoordden eenpaarig,

in eenigheid met malkanderen te leven

,

en op nader afvr.ige, wat vaartuygen al-

daar dagelyks aanquamen , en wat haar

verrigting was, antwoordden, dat zeer

zelden , aldaar eenige vaartuygen aan-

quimcn,en zo 'er zomtyds al eenquam,
dat het Bandafche Handelaars waren,
die aldaar maar quamen om Sagoe te

trocqiiceren.

Waarommc wy hier niets meer te

Verrigten hebbende, naar den Radja en

Orangtoeha's van Werinama, een goe-

de rontinuerende eenigheid onder mal-

kanderen gerecommandeerd te hebben,

en eenige foopjes aan d' inlandfe Hoof-
den rond gefchonken , begaven wy ons

weder naar boord.

Ten twee uuren na de middag, wier-

den , naar gewoone zeynfchoot , de dreg-

gen weder geligt , rakende wy voorts

aan't l'cheppen, naar dat alvoorens, op ver-

foek, aan die vanWerinamaw.as vergund,

met haar Corcor hier maar te blyven.

Ontrent drie uuren quam aanboord
de Bandafe M^iröiykcr ^ Jbram Rogiersz.,

hier op llrand een hutje opgellagen heb-

bende, en aldaar met zyn Chialuupvoor
de dreg leggende, vertoonende ons een

Pafle
, gedateerd den zj. Oftobcr pas-

II. Deel.

O I N A. lïf
(iito , en ondertekend door den Geiag-
hcbber, den E. yacolj Claafz., waai by
hem gepermitteerd wierd tot uytven-
ting van eenige Lywaden, en fchootels,

de Kilanden Ceram, Goram, en Koefe-
woey, te bevaren , welke Pas wy aan-
geteckend hebbende, dien Anachodade
zelve reltitueerden, en hem daar op di-

mitteerdcn.

Ontrent vyf uuren pafleerden WyHa-
tiahoe, en ontrent fes uuren Toeloefey,
d'Orangkajen van welke twee Negeryen
aan boord vciicheenen, verfoekende,al-

zoo vecle van hare Mairanajers lick , en
afgemat waren , dat haar mogt geper-
mitteerd worden , met haar Corcor als

nu maar t'huvs te blyven, 't welke haar

ingewilligd zynde , vertrokken zy naar

een foopje genuttigd te hebben, zeer

vergenoegd weder naar boord.

Ontrent fcven uuren quamen wy
voor de Negery Folin , latende aldaar

de dreggen in de grond vallen.

Komende daar op voorts aan boord ,

eene Pictcr Pntihalat , ingezeeten van
de Negery Nalahia , vertoonende ons
een Palfe, gedateerd den eerfl:en Ofto-
ber paflato , en onderteekent door den
Onderkoopman, en P'. Subaltern Hoofd,
ten Comptoire Honimoa , Huybcrt de

riicg^wxAx by hem gepermitteerd wierd
naar Tehoewa, Hatiahoe, en Leymoe,'
te varen , om tegens Lywaden Sagoe
Mantahtetrocquccren,en zulks voor den
tyd van twee maanden , waar van wy aan-
teekening hebbende gehouden, die Pas
aan hem ^Pieter Patihal.it , reftitueei den.

Even naar het gedane Avond-Gebed,
quamen nog aan boord , de by provifie

het gezag waarnemende Orangkaja van
Folin

,
genaamd Foalaina , met eenige

zyner Orangtoeha's ons alhier verwel-
komen , als wanneer wy haar bekend
maakten , dat wy , ingevolgeU Wel Ed.
Agtb. geëerde ordre aldaar gekomen
waren, om te onderfocken, wie de ge-
wettigde was, om tot Orangkaja in des

laaft afgeftorvenen's plaats , aangefteld te

worden , waar op Foalaina voorfz. ons
verhaalde , dat , naar 't affterven van
den voorigen Orangkaja , hem door
den gefüfpendeerden Koopman il/o//,

was geordonneert geworden , het ge-
zag zo lange by provifie waar te nee-
men , tot dat door U Wel Ed. Agtb.
over die waardigheid abfolutelyk zou
gedifponcerd zyn.

Geevende zy heden ons voorts eenige
onderrigting wegens des Orangkaja 's

gellagt, en wie wel de wettigllè tot de
iucceflie zoude weefen , waar van wy de
aantcekening uytllelden tot den ande-
ren dag , als wanneer wy 't -zelve nauw-
keurig zouden onderzogt hebben , en
daar op dimitteerden wy haar.

F f Maan-'
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Maandag den 9. dito ,'s morgens met

het luniicren van den dag, naar gedaane

Morgen-gebed ,
quamen aan boord Pie-

terToecaJa, van Haria, en Lanrcns Sa-

leivani, van Siriforvi, vertooncnde ons

haarlieder Pafic , beide op den ip. Oc-

tober Pallato gedateerd , en door den

Onder koopman, en P'. Subaltern Hoofd

ten (Jomptoire Honimoa , onderteekend,

waar.by haar gelicencieerd wierd , den

ecrÜen om met 7 koppen, van Haria,

na Hatiahoe te vaaren , om aldaa? een

nieuwe Tsjampan te koopcn , en den

anderen, om met 11 perfoonen ook na

voorfz. plaats te varen, om tegens klee-

den Sagoe te ruylen , beide voor den

tyd van anderhalve maand, waar vanwy
aantcekening hebbende gedaan , verfog-

ten de vertoonders van die Pallen, dat

den tyd van anderhalve maand door ons

eenigfints mogt geprolongcort worden,

waar op wy haar antwoordden , tot

zulks niet geauthorileerd te zyn , en

daarom het zelve ook te declineercn,

vertrekkende zy daar op na boord.

Daar op begaven wy ons naar land

,

en voords naar de Baileoe van de Nege-

jy Folin , om te onderibckcn , wie de

gewetiiglte tot Orangkaja's plaats was,

bevindende tot deze waardiglieid maar ec-

nen ibilicitant , zyndc Foalaina , waar

van onder gifterigcn datum
,
gementio-

neerd ilaat, bevnidende ook 't Orang-

kaja's gcilagt dusdanig te zyn , dat

V I N G E VAN
fwak , dat nauwelyks op zyn becncri

konde overend ilaan , zeggende hy zelfs,

vyf jaaren in die iwakheid geweed te

zyn, en weinig hoop tot zyn hcrllelling

te hebben , waar na hem afgevraagd

zynde, of hy niet gaarne tot Orangka-
ja van dit Ncgerytje zoude willen ge-

eleveerd worden , antwoordde zulks wel
te begcercn , maar om zyn continuee-

rendc fwakheid daar niet naa te Itaan,

wel mogende lydcn , dat zyn neef Foa-

laina ^mcx. die waardigheid bcgunftigd

Kazvani , de eer lic Orangkaja des

wierd. d'Orangtocha's, en 't gemcenc
volk, mede afgevraagd zynde , tot wie
zy wel het mceltcn inclineerden , ant-

woordden eenpariglyk tot Foalaina ^oxn

dat Boikani zo lïckelyk , en geen hoop
van hcrllclling overig was, en, volgens

het bovenibvande Geilagt-regiilcr, is hy
naall Boikani ook de.wettigtte, en ee-

nigfte pretendent (volgens ons gering

gevoelen) latende voons de decific daar

van , in alle nederigheid , aan U Wel Ed,
. over.

Op nauwkeurige afvraging , alhier

geen veri'clnllen of oncenighceden ge-

vonden hebbende , begaven wy ons

weder naar boord , werdende door die

van Folin , met een rank jonge Pinang,

en een klem Bokje, befchonken.

Ontrent agt uuren , 's morgens , fchep-

Agtb

ten wy van hier weder
men ontrent op de

voort, en qua-

middag

foUicitants Grootvader ,
gehad had vier

Soonen, als Sa%vaja^ den tweeden, O-
rangkaja NaliJ/'a, den derden , Manfa/ne

,

en Palcwdkanna , die beide nog geen

beurd hadden gehad, dat de oudlteioon,

Saivny , had n;urgelaten een fcon ,
ge-

naamd Mafl'aifa , die de vncrde , «f nu

iauiloverleeden Orangkaja, wasgev/celt.

De tweede loon , Nalijj'a^ liad ook na-

gelaten een foon , Foalaina , folUcitant

in dezen, de derde loon , Manfane ^ was

zonder kinderen geftorvcn , en de vier-

de , Paktuakanna , had mede een loon

naar gelaten ,
gcmumd , Boikani , uyt

het welke dan blykendc was , dat de Iram

van de ccrite foon, Saiiay ^ tweennuü,

en de tweede loon , jValiJfa , eens met

die waardigheid is bcgit'tigl; geworden,

en de twee andere foons , Manfamc , nu

zonder kinderen gellorven zynde , en

Pak-ivakanna m.iar een foon , Boikani,

naargclaten hebbende (waren wy onder

fubmillle, van U Wel Ed. Agtb. wyfer

oordeel; van gcvoclen,dat,volgcns 's lands

wetten en coitumen , voorfz. Boikani,

tot deze waardigheid de weltigltc w:is,

dog naar den zclven lange ie hebben

doen foeken , eyndelyk voor den dag

gekomen zynde , bevonden wy hem
ganfchelyk mager en uytgetecrd , ja zo

wederom
voor de Negery Levmoc ten anker,

alhier quamen by ons de volgende han-

delaars hare Paifen vertoonen , als

Oejfen, Moor van Iha, een Pas van da-

to 19. Oebober pafTato, en ondertekend

door den Onder-koopman , en Pi. Su-

baltern Hoofd , ten Comptoire Honi-
moa , waar by hem gepermitteerd wierd,

met 8 koppen, van dito JNcgery, na

Amahey , Sepa , Haja , en Hatia-

hoe, te varen, om tegens kleeden, Sa-

goe te ruilen, voor een maand tyd , en

Laurcns LeJJimana , van de Negery
Ouw, met if Jcoppen , van fkiw, en

Oclat, zyndc zyn Pas op den 9. Ofto-
ber pafTato gedateerd , en door meerge-
melde P'. Subaltern Hoofd, gcteekcnd,

waar by hem gcliccntieerd wierd, na We^/
rinama en 7 obo te varen , om tegens

kleeden , en andere kleenigheden, Sa-

goe, Padi, en andere eetwaren, te rui-

len, voor anderhalve maand, van welke

Paflen, wy aanteekcning gehouden heb-

bende, die aan de houders reflitueerden.

Hier op begaven wy ons op de plaats,

daar de voor de E. Comp'-'. gekapte bal-

ken waren leggende , bevindende wy
dezelve ontrent een half- uur beweflcn

de Negery, aan Itrand, onder twee met

Atap gedekte lootfen , op onderleggers,

bchüorlyk te beruflen , en naar dezelve

net naargctcld te hebben, bevonden wy
onder
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onder elke loots , fo , of te himen loo meergemelde P'. onderficld Hoofd ten

ps. van dezelve yfer houte balken.

Hier naar om, naar de Negciy^ en op

de Baleoe, begevende, bevonden wy eer-

Itclyk niet het minfte teeken meer ovc

Comptoire Honimoa onderteekend
,

waar by hem gepermitteerd wierd , met
13 koppen, van de Negeryen üuw, en
üclat, naar Hatiahoc te varen , om té-

rig van de aldaar voor henen geltane gens Kleeden, bagoe en Padi , te ruy-

bamboefe Pagger, en naar nauw onder- Icn , voor een halve maand,

zoek onder de Orangkaja's, en Orang-
\

Sebapati, Moor van l-'elauw, een Pas

tocha's, of ook eenige queltien, of on- voor dato 19. Oftober pafTato , door

cenigheeden , onder malkanderen had- den Onderkoopman en ondciilcld Hoofd,

den, dezelve neen geantwoord hebben-
i

ten Comptoire Harocko
, Joo,'} vun Co-

de ^ ordonneerden wy den Orangkaja, /e«o^^/, onderteekend, \va:> byhemge-
Orangtoeha's , en 't volk van dezelve S

licentieerd met if koppen, van die

]Siegcry ,omons tot Haja toe te volgen,

om dat aldaar Vergadering Hond gehou-

den te worden , waar in haar prefèntie

nodig was , dog zonder te weten , wat
vreelb haar beving , alzo zy fcheenen

Ncgery, na Amahey, bepa, Tamilau,
Haja, '1'oeloetijen Hatiahoe,te varen,

om tegens Lywaden , Sagoc te trocqué-

rcn,voor tv/ee maanden, mits in 't der-

waarts gaan, en van daar te rug keereii.

daar zeer ongeneegcn toe , zelfs eenige :
hy gehouden blyit het Comptoir Ho
nimoa aan te doen , zyndc in dorlb van
defelve Pas aangetekend , en met dczft

teikening van den P'. onder Iteld Hoofd,

tot Honimoa, Huybert de /^//>^,bekrag-

ligd , dat den zelven Anachoda, aldaar

op 26. üftober paifato was gearriveerd,

en den zelven dag weder vertrokken,

naar aanteikening van welke Pallen,

dezelve aan de Anachoda's rellitueerden.

Verders treedende tot hctonderfoek, wie
de gewettiglle en naaile tot de vacari"-

te Orangkaja's plaats van deze iNege-

ry was, bevonden wy tot dezelve te zyn
twee follicitanten , als Naboeloea (heb-

bende tot dus verre 't gezag in dito Ne-
gery waargenomen) en Maalau , zynde
agter-broeders-kindcrcn,en, naar nauw
onderfoek , wierd het Orangkaja's ge-

llagt dusdanig bevonden te zyn.

Dat ^akoena, der ilipplianten over-

groot-vader , eerile Orangkaja van
Toeloeti, gehad had twee boonen, al^

den oudltcn Sarikakan^ó.iQ geen Orang-
kaja , maar Caftft^ was geweell,en A^rt-

hoeloca^d^xc zyn Vader in de waardigheid

van Oraiigkaja was gevolgd. Dat Sari-

akan had gehad twee .looncn, als Poela-

Ho^ den derden, en Patda^ den vierden

Orangkaja , en Nahocbea , ook twee
Soonen, genaamd ÏFoto^ en Lelitoemoe

^

die geen Orangkaja's waardigheid had
te brengen, om te onderfoeken, of het

j

bekleed. Voelano^ derde Orangkaja, was
vergeven van Lucas 'Tamilati^efi ^ttnzy-\ zonder kinderen geltorven,tn P«/o/3,de

nen lallen, waaragtig was, wegens 't
j

vierde (orangkaja , had twee Soorten

gene, waar van hier vooren van de Per- naargelaten, als Likoc ^ vyfde Orangka-

loon van Lafa^ alias Sitewa, vanWeri-l ja, en Maalau ^ medcfoUicitant , IVoto
^

nama, gciprooken is. jhad nagelaten een Soon, Naboeloea ^ me-
Ontreit half les, quamen wy voorde |defollicitant ^ en Lr/i/öcw/oe was zonder

Negery Toeloeti , daar wy de dreggen kinderen geitorven.

in de grond hebbende laten vallen , ons Uyt .dien welken danisblykende,dat

naar land, en op de baleoe begaven, al- de alkomelingen vanden oudilen Soon,
waar alweder by ons quamen de volgen-, van Sakocna^ nu driemaal agtcr den an-

de handelaars , om haar Puflen te verto- deren met die waardigheid zyn begiftigt

nen, te weren, ' geworden , daar de tweede Soon Naboe-
SimoH Pati Paros, van Ouw, een Pas lota^ in zyn Perlbon alleen daar mede i.s

van dato j-. Odober paflato , en door 1 vereerd geworden, zonder dat tót nog
F f z toe

van dezelve bevende van fchrik , zo dat

wy groote maeyten hadden , van dezel-

ve met goede toefeggingen , dat haar

niets qu.'.ads zoude wedervaaren , daar

toe te perluadccren.

Evnuelvk geraakten dezelve aanboord
van eenige Corcoi ren , als wanneer wy
ons aan boord begeven hebbende , aan-

Itonds;, zynde ontrend twee uuren naar

de middag, op tie gewone zeynlchoot,

de dreggen lieten hgten , fcheppende

verders voort, en palleerden ontrent half

vyf uuren, 't Negerytje Tehoewa , al-

waar per praeuw aan ons boord quam

,

cenen 'Jan Patirane ,VAn Ouw, metdes-
felfs Tjsampan alhier ten anker leggen-

de, veitoonende ons zyn Paffe, geda-

teerd den eerden Oftober, en ondertee-

kend door dikgemelde P'. Hoofd, ten

Comptoire Honimoa, waarbyhy met

8

ki>ppen gelicenticerd wierd , om naar

Amahey , Sepa , Tamilauw , Touw ,

Haja, en Toeloeti, te varen, om voor

kleinigheeden Sagoe in te ruylen , voor

40 dagen tyd , welke Pas , naar gehouden
aanteekening daar van , hem gereltitu-

eerden hy daar medegedimitteerd wierd >

fendende wy daar ook de Orembaey met
de bolfchieter , naar het zelve Negery-
tje Tehoewa , om LaJJiapala, Soon van

den Imam aldaar , tot ons op Toeloet
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in zyn Alibi, want daar hy van te vo-
ren gezcgt hadde, dat hy in 7.yn Ncgc-
ry Tehocwa was verbleven, antwoord-
de hy als nu , dat hy doen ter tyd, met
cenige ingezetenen van Toelocfey, naar

Honimoa was geweell , om Sagoc te

verhandelen.

En wat moeyte wy ook aanwend-
den, om hem tot bekentenis te doen ko-
men, was 't cgtcr alles vrugteloos, als

hartnekkig by zyne ontkentcnis volhar-

dende , zeggende zelfs , op afvragen,
meergemelde Laba , of Sibteiva , van
Wermama , niet eens te kennen, veel

min met hem tot Toelocti geweeft te

zyn.

Egter alle omftandigheden en getuy-

geniflen wel ovcrweegende , wy (on-

zes geringen ooidecls) niet anders den-

ken , of 't rapport van Jamilaubeft , zo
wel aangaande Lesfiapalla.zh Laba , alias

Sihtewa^ aan U Wel Ed. Agtb. gedaan,

was met de waarheid accordeeiende.

Naar verrigting van dit onderloek,
lieten wy 't gewoonelyk Avond-Gebed
wederom venigten , en naar gehouden
Avondmaal , ontrent 's avonds ten lo

uuren , wierden op gcwoone zcynichoot

de dreggen vxederom geligt , krygende
wy kort daar na een fraje koelte , die

ons by üarreligt zo ver voortfette , dat

wy,
Dingsdag , den lo. dito , 's morgens

ontrent half 4 uuren, ontrent een quar-

tier uurs beooiten de Negery Haja ten

anker quamenj om dat het vlak voor de
Negery zeer reevagtig , en bygevolgc
gevaarlyk te leggen was.

Naar gedaan Morgen-Gebed , bega-

ven wy ons per Orembaay naar de Ne-
gery Haja , alwaar alle de Orangkaja 's

ook verfcheencn zyndc , wierd Verga-

dering belegt , en daar in voor eer ft:

op de tafel gebragt , het geichrift, 'c

geen door die van Tamilau , Tocloe-

ti , en Leymoc , moeft ondertekend

worden , wcrdende de laatilgemelde

afgevraagd , wat redenen haar gemo-
veerd hadden , om 't zelve gefchrift,

zyToclocticrs door die van Leymoe ver- ;
door die van Tamilau op Leymoe ge-

moord wierden, drie perfooncn, alsL«-
j

bragt zynde, niet te hebben willen on-

ba^ alias Sibteiva , van Werinama , en 1
derteekcnen , antwoordden daarop zulks

I.nfiapalla , met Malesfi ^ beide van Te- ,
geweigerd te hebben , om dat den in-

hoewa , tot haar waren gekomen , met
|
boude van dien , haar niet ter degen

vcrfoek , dat zy mede wilden naar Lev- '\ voorgehouden was, en zy derhalven be

moe gaan , alzo die van Leymoe met
die vanToeloeti aldaar iets te beraadfla-

toe zyn nakomelingen daar van hebben

gegaudecrd ; zo dat wy (onder fubmis-

lïe van U \Vel Ed. Agtb. veel wyfer

oordeel) van gevoelen zyn , dat , vol-

gens 's Lands Wetten, en Coiluymen,
Nabodbca^ de Soons Soon van den twe-

den Orangkaja van dezelve naam , tot

deze waardigheid de gewettigite is, bo-

ven dien fpreekt hy redclj'k goed Ma-
leyts, zynde de Orangtoeha's, en 't ge-

meene volk , ook tot hem meeil: gcin-

clineerd, latende voorts decific van de-

ze zaak, in alle fubmillie, aan U Wel
Ed. Aght. over.

Naar dat wy onderzogt hadden , of

geen qucllien , of oneenigheden, onder

malkanderen hadden, en die niet gevon-

den hebbende , begaven wy ons naar

boord , met meergemelde Lajjiapalla , van

'Tehoeiva , latende daar op ook ontbieden

den Orangkaja, Lucas Tanülaubcfi , van

Tamilauw , met het F'. Hoofd vanToe-
loeti, genaamd A'iï^of/ofiï , en zyn t we-

de Hem j Llapadkan , met nog ecnige

Orangtoeha's, nevens den ingezeten van

Toeloed , die .. naar zeer iware won-
den van de Leymoeëfen onttangen te

hebben , alleen van zyn Landslieden,

doen ter tyd met hem op Leymoe ge-

weelt zynde, overgebleevcn was.

Welke Perfoonen dan alle by mal-

Icanderen zynde, vroegen wy hem Las-

fiapala eerll af , of hy ten tyde dat de

ingefetenen van Toeloeti op Leymoe
vermoord wierden , aldaar niet mede pre-

fent was geweeft , antwoordde hy van

neen , zeggende te dier tyd in zyn Ne-
gery Tehoewa verbleeven te zyn.

Waar op dan de hier prefent zynde

Tocloetiers dieswegens ondervraagd

wordende , waren in 't eerft zeer aar-

fclcndc , om regt uyt te antwoorden,

niet anders konnende bemerken , of de

zelven moefl:en door meergemelde Las

Jiapala^ zeer bevreeft zyn, en dat zy uyt

dien hoofde iet dorften ietwes ten zy-

iien laftcn inbrengen.

Eyndelyk egter verklaarden zy met
haar allen gefamentlyk , dat, ten tyde dat

I

gen hadden, en dat de Toeloetiërs, niets

quaads denkende, daar op mede gegaan,

en zoo ellendig vermoord geworden
waren.

Nicttegenftaande deze eenparige ge-

tuygenifle van vier perlboncn , bleef hy
LasI'.apalla , egter by de negative hartnek-

l<iglyk periiftceren,vancercnde als doen

ichroomd waren iets te ondertekenen,

waar van haar de inhoud onbekend

was.

Waar op haar nader afgevraagd wierd,

of niet iemand van haare nabuuren , en

wel Ipeciaal de Radja's van Werinama,
en Touw, ofwel éc Orangkaja van Ha-
ja, haar van 't ondertekenen van dat ge-

fchrift hadden afgc/aden , of wel tot

die weigering opgeltuokt, antwoordden
zy



zy neen , zeggende niemand daar aan

fchuldig te zyn, maar dat zy uyt eigen

beweeging de onderteekening iiadden

geweigerd , om dat de inhoud van liet

gefchnft haar onbekend was , en niet

tegcnftaande wy daar op zeer aandron-

gen , onder verlekering , dat haar daar

over niets quaads zoude wedervaren,

konden wy egter niet verder komen , als

blyvcnde de Leymoeëlèn , by haar ge-

zegde perfifteeren , en , totbekragtigmg
van dit zyn zeggen, verzogt de(^rang-

kaja van Leymoe, dat hem, alsnu,dcn
inhoude van voorfz. gefchrift , mogt wer-

den voorgeleeien , op dat hy den mhoud
van dien mogt kundig wezen, zo wierd

hem zulks geaccordeerd, en den inhou-

de van dien, hem in't Maleyts,doordcn
onderfz. Jan Louis Munniks , zyndc

voorgelezen , verklaarde hy , op af-

vrage , den inhoud van dien wel ver-

liaan te hebben, en als nu bereid te zyn,

't zelve nevens dievanTamilau,enToe-
loeti

,
gefamentlyk te onderteekenen,

welke onderteekening dan door de

Hoofden der voorfz. drie Negcryen
,

met haie tvveedens zynde gedaan, gaven
daarop, malkandercn in volle Verga-
dering de hand, tot teeken van toeko-

mende onderlinge vrindlthap , dog de

tweede van de Negery Leymoe
,

ge-

naamd Seriata , was een wyl tyds tot 't

gecven van de hand ganfch onwillig,

egter op ons bevel, 't zy uyt vreeze,of

uyt goede mening, gaf hy eyndelyk me-
de

,
gelyk de andere , de hand onder

malkanderen.

Waarop haar dan wel ernftelyk, in't

algemeen wierd gerecommandeerd , dat

geen van hen allen zig wederzoude on-

dcrltaan , zyn nabuurige bondgenooten,

met wie zy nu beloofd hadden in valle

vriendfchap te zullen leven, in eeniger

hande manieren te bcleedigen , maar dat

alle voorgaande vyandichappenen moor-
dcryen , nu met den dekmantel van

vriendfchap en eenigheid bedekt , en

daar onder als begraven , in eeuwige

veri;eetenis moeftcn gebragt werden , of

dat , zo zy anders deden , dan de E. Comp.
(die deszelfs geduld niet al te lange kon
laten tergen) d'onfchuldigcn , of belce-

digden, zoude te hulp komen, en haar

aangedaan ongelyk zoodanig wreeken,

dat de beleedigcr zyne nakomelingen

daar een eeuwigfmertelyk berouw o-

ver zouden hebben , welke vermaning

zy alle met dankbaarheid beantwoord-

den, en beloofden , zig aan geen toe-

komende beleedigingen meer te zullen

fchuldig maken.
Hier naar renoveerde de Orangkaja

van Levmoe , zyn verzoek reeds op
Werinama gedaan, dat hem mogt ge-

permitteerd worden , buytcn die van
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Haja , een Corcor alleen te mogen
icheppen , zeggende daar toe in Itaat

te zyn , en die Corcor met ontrent 70
man van zyn ondcrhoorige te zullen

bemannen , waar op de Orangkaja van
Haja opllaande,zeide zig, ten dezen op-
figte te refereren , aan zyn gezegde op
Werinama, en dat hy zulks wel lydcn
mogt, dog met deze conditie, dat by
aldien de Leymoecfen tot het alleen

fcheppen van een Corcor onmagtig
mogten wezen , zy dan met niemand
anders , dan alleen met hem , zouden
mogen fcheppen, 't welke door die van
Leymoe aangenomen wierd , zeggen
de , zo '

moPten werden
dra zy niet in Haat bevonden

, om een Corcor alleen

te fcheppen , zy zig d-an gaarne wilden
onderwerpen , om m toekomende met
Haja te icheppen , verklarende de O-
rangkaja Titametcn , van Bonoa, dat die

van Leymoe, over het koopen van een
nieuwe Corcor, met drie Gnadjo's,
reeds met hem in onderhandeling wa-
ren , naar 't welke gehoord te hebben,
wy de Leymoecfen , en die van Haja , te

gemoct voerden , dat wy dit U Wel Ed.
Agib. fchuldpligtig zouden bekend maa-
ken, en zy vervolgens daar op U Wel
Ed. Agtb. hoog-geëerdc difpofuie kon-
den afvv^agten.

Hier na lieten de geapprehendcerde
Orangtoeha's, enMarinjo, van de Ne-
gery Nuniali , verfoek doen , dat zy eens
mogten in Vergadering binnen treeden

,

om eenig verfoek te doen , 't welk haar
zynde toegedaan , verfcheenen daar op
de Orangtoeha's , Elak Kaftfi ^ Elak
Hatikoe , Elak Alameclekoe , met den Ma-
rinjo, Maccatita, zeggende de Orang-
toeha's

, dat, ten tydc zy van Nuniali
als gevankelyk wierden weggevoerd,
zodanig door vrees en fchrik bevangen
waren gewecfl , dat zy de redenen tot
haar onfchuld niet hadden durven o-
pcnbarcn, en dat de Orangkaja Kakias-
fan , haar als de oorzaken van de onge-
reegcldheden in zyn Negery , en van
hare quadc intentie tegens de E. Comp.,
hebbende befchuldigd , zy nu verzog-
ten , het tegendeel in zyn prefentie te
mogen aantooncn, dog haar daar op te

gemoet gevoerd zynde, dat zulks door
haar op Nuniali (als wanneer afgevraagt
wcrdcnde, of iets tegens den Orangkaja
Kakiajfan hadden , van neen tot ant-
woord hadden gegceven) moert ingc-
bragtzyn, verontfchuldigden zy zig al

wederom, op de voorfz. vrees, en fchrik,
en daar mede tot het noodige verhaal
komende, zeiden dat:

Eeritclyk, zy altyd bereid waren ge-
wceil , om in gevolge van Comps. be-
vel, haar door den Orangkaja KakiaJJm^
bekendgemaakt, van den bergaf, zig

I'f
3 met-
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mciter woon naar de ftrand te bege-

ven , en dat zy ten dien eynde , ider

Nader
bericht

derO-
rangtoe-

%\ a's, van

Nuniali,

en klag-

teover
hunnen
Oraiig-

kaja.

haar huis reeds aan ftrand gecxftrueerd

hadden.

Dat de Orangkaja als hoofd van de

Negcry, en aan wienComp'. bevel dien

aangaande was bekend gemaakt , en die

daarom om zulks te volbrengen , d' eer-

Ite moeite zyn, tot nog toe aldaar aan

llrand geen huys gecxllrueerd had, dat

hy Orangkaja, nu vier jaren geleden,

zig een geheel halt" jaar van zyne Ne-
gcry geabfenteerd , en op Bonoa opge-

houden had , en dat alle zyne meubilen

als nog op Bonoa voorfz. berullende

waren.

Dat zy Orangtoeha's al lang in haar aan

Bonoa te hebben gewoond , om dat hy
wegens de tweeipalt van zyn broeder

Sarotli, en Elaf: bullatoe^ in zyn Nege-
17 niet zeker was en dat zyne Meu-

nog waren verble-bilen daar tot als

ven.

Bekennende al mede , dat Sarotti,

en Elak Sullatoe^ d'inwoonders der Ne-
gcry heett gedreigd , op dat zy niet aan

Ihand zouden gaan woonen , maar dat

hy van 't aflcomen der Alfoereefcn niet

wift, zeggende, dat 't haar Orangtoe-
ha's pligt was, naar hem, en niet naar

Sarotti^ en Elak SuIIatoc^ te luylteren.

Bekend ook dat üarotli zig meer ge-
zag aanmatigd, als hy, en dat hy Sarot-

ti , hem KakiaJ]'an , ook heeft willen

ftrand gcëxlhueerde huylèn zouden zyn den hals breeken , om 't Welk te ont-

komen woonen, zo niet desOrangkja's gaan hy na Bonoa was gevlugt.

broeder, Saroiti (die meer gezag in de
|

Ontkennende egter, dat 'er 3 Orang-
IMcgcry voerd , als hy Orangkaja zelf)

1
kaja's van Nuniali zyn , maar dat hy

haar met Elak Sullatoe gedreigd haddc, I zulks alleen , en van de E. Compagnie
dat in zulkcn geval zy de Alfocrccicnzou- ! aangelleld is, maar zegt egter, dat zyn
den afroepen, om al de gcencn, die aan .

broeder Sarotti , en Elak Stillatoe^ hem
ftrand woonden, den hals te breeken.

Dat zelfdes Orangkaja's broeder, ó'rt-

?o///,abroluit gezag indeNegery voerd,

en haar dwingt hem te gehoorlamen, ja

zcUs zyn broeder, Kakiaff'an^ heeft wil-

len vermoorden, waarom ook hy, Ka-
kiaJJ'an^ na Bonoa gevlugt was.

Dat in de Negery N uniali 5 Orang-
kaja's zyn , als Kakiajj'an , van wegens
de E. Comp^., zyn broeder 'Sarotti, die

de Negery regeerd , en Elak Sullatoe^

die alles voor Radja Siftoeloe waar
neemd.

Dat hem Kakiajj'an zulks alles wel

in alles dwarsboomden, veel meer aan-

hang , en daar door grooter gezag heb-
bende, als hy.

Bekend ook dat Sarotti een groote

opltookcr \wn al het qiiaad is, maar dat

hy op Niuiiali daar op niet gedagt , en
by gevolge vergeten heeft over hem
te klagen, zeggende , dat hy der Orang-
toeha's verdriet niet en zoekt, maar al-

leen wil, dat zy hem als Orangkaja zul-

len erkennen, en Comp^ beveelen op-
volgen.

Seggende noyt te hebben belet , dat

d'inwoonders van Nuniali aan ftrand

onluftcn , te verfchooncn
,

rangtoeha's maar

pen

m 't

en haar O
verdriet te hel-

bewuft zynde, hy egter op Nuniali zyn ,
quamcn wonen, maar dat hy alzo hem

broeder niet aangeklaagt heeft, alleen ' niemand wilde volgen , niet alleen al-

maar om hem de principale oorzaak van
j
daar kondc huishouden.

Welke verdeediging van den Orang-
kaja Kakiajj'an zynde aangehoord , en

daar uyt bevonden, dat hy zelfs wel een

Dat hy Orangkaja maar een fchyn-
i
der voornaam fte oorfaken der aldaar

vriend van de E. Comp. is, en zelfs al-
;

gercefen onlulfen is , met zyn broeder

tyd het afkomen van de Negery aan
;
Scz; o/?/' , d'eenigfte opftooker, de hand

Itrand, door zyn broeder öarotii, had boven 't hoofd te houden , en zyn
doen beletten. ' fchelmifukken te verfwygen

, ja ge-

Hier op antwoordde de Orangkaja noegfaam zyn gcfag aan hem over te

Kakiajfan ^ van Nuniali , in volgende geven, wierd hem afgevraagd, waarom
maniere.

1
hy zo ftout hadde geweeft , de voorfz.

Ecrftelyk bekend hy het voorgeeven Orangtoeha's , als voorname belhamels

der Orangtoeha's waaragtig te zyn , dat aan te klagen , daar dezelve alleen on-

harc 1 uylcn aan ftrand geëxrtrueerd zyn, der de magt van zyn broeder Saroiti

maar dat hem onbekend is, ofzy van ftonden , en hy zelfs Sarotti hadde

mccning geweelt zyn daar in te komen verfchoond , en niet aangeklaagd , daar

woonen. en boven nog hy zig zelfs van zyn Ne-
Hekende hy ook nog geen huys voor gery ging abicnteeren , en zyn goederen

hem aan ftrand geexftrueerd te hebben, elders overbrengen, antwoordehy, dat hy
maar dut zyn flaaven zo lang befig zyn de Orangtoeha's had aangeklaagd, om
geweeft, om de materialen by malkan- dat zy meer hoorden na zyn broeder Sa-

dcren te verfamelen , maar dat hy nu icn rotti , en Elak Sullaioe , als naar hem zelfs

,

cerften 't zelve opmaken zal. dat hy Sarotti vergeeten had aan te kla-

Bckennende al mede, zes maanden op gen , en dat deeze Orangtoeha's zoo
wel,

'

I
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wel , als hy , hare goederen vervoert,

en op Lakaela hadden gebragt.

Hier op zeggen d'Orangtoeha's zulks

waar te zyn , en daar in haar Orangka-
ja's voorbeeld gevolgd te hebben , doen
hy zyn goederen naar Bonoa vervoerde,

en daar zelfs ging wonen, maar dat op
de wederkomlt van den Ürangkaja, zy

haar goederen ook van Lakaela hadden

van daan gebragt , niettegenllaande de

goederen van den Orangkaja nog op
Bonoa verbleven waren , verfoekende zy

derhalven, dat zy met de Corcor van

Liflabatca weder moeten na huvs kee-

ren , als vermeenende genoeglaam te

blyken , dat zy onfchuldig waren , en
al het quaad van den Orangkaja zelfs

,

en zyn broeder Sarotti^en Elak SuUatoe,

herkomende was.

Hier op antwoordden wy , dat wy
niet bevoegd waren haar te ontdaan, en
dat zv derhalven ider apart zouden vcr-

blyvenop de Corcorrcn, daar zy op be-

icheiden waren, tot in Amboina geko-
men zynde , zy zig voor U Wel Ed.

Agtb. tegens haren Orangkaja konden
veraniwoordcn , als wanneer U Wel
Ed. Agtb. niet naarlaten zoude , naar

onderzoek van de zaak, de ontfchuldi-

gen te ontdaan , en de fchuldigen te

Itraffèn , 't welk zy in dank hebbende

aangenomen , ieder weer naar zyn Cor-
cor wierd belall te brengen.

Dog ondertufTchen de Marinjo Ma-
cattta mede afgevraagd zynde , wat hy
tot zyn vcrontlchldigmg in te brengen

had, bekend zyn oom, Elak Macixtïta^

te hebben aangeflooten, om in des O-
rangkaja's Kakiajfans zeggen niet toe

te Hemmen j alzo hy wel will , dat de

Orangkaja aan de E Comp=. -veel be-

loofde , en niets effcftuecrde , dat hy
daarom zyn oom ried, zulks niet roe te

ftcmmen , om dat naderhand , dezelve

beloften niet volbragt wcrdende, hyby
de E. Comp^. als fchuldig zoude Haan,

daar hy dog niets kondc uytwerken , al-

zo alles van den Orani^kaja Kak'w.jjan^

zyn broeder, SaroUi^ en Elak Sullatoe,

afhangende was, doende ook zodanigcn

verfoek , als de Orangtoewa's , en wcr-
dende ook door ons op even dezelve

manier beantwoord.

Verdeis naar andere verfchillen ver-

noomcn, en geen gevonden zynde, nam
de Vergadering een eynde , en wierd

het hier voren gementioneerde van 't

ondertekende gclchrift , den P'. Gefag-

voerder , in de Negery Tocloeti, ge-

, om voor Klee-

naamd Nahoeloea , inhandigd , komen-

en Leymoe , te varen
den Sagoe te trocqueeren ^ voor ander-
halve maand tyd , zynde dito Pas door
den onder-koopman , en P'. Subaltern
hoofd, tot Honimoa , H.de\/lïcg^ ge-
teekend.

Hier op namen wy affcheid van den
Orangkaja van Haja , die op zyn ver-
foek gepermitteerd wierd , met zyne
Corcor maar t' huys te blyven j en be-
gaven ons naar boord , latende op ge-
woone zein-fchoot , ontrent \o uuren,
voor de middag, de dreggen weder lig-

ten , en fchcptcn tot 's agtermiddags

,

ten twee uuren , als wanneer voor de
Negery Touw, ten anker quamen, om
naarvoigende ons te voren reeds be-

kend gemaakte quellie , in Loco te

onderzoeken.

Op de Baleoe gekomen zynde , in-

ftituecrde de Orangkaja van Sepa zyn
klagten , in naarvoigende manieren

}

voor eerft zcyde hy , dat de Negery
Touw, terwyl dezelve nog by Latoe-
hoewaloy was gelegen , altyd met voorfz.

Latücbocwaloy te zamen had gefchept,

en naderhand dezelve Negery Touw
herwaards zynde gctranfportecrd , die

van '1 amilau , Sepa , Touw , en Toc-
loeti , te famen een Corcor hadden ge-

fchept, 't welk ook van allen gecon-
finneeid wierd, maar dat de Corcor van
Tamilau verleden jaar reeds oud , en
onbruikbaar zynde , de Orangkaja van
Tamilau met hem hadde bcraadilaagd

,

en naderhand over een gekomen waren,
om een nieuwe Corcor te maken , dat

zy ten dien eynde een Timmerman van
Elipapoeteh hebbende gehaald , met den
zelven overeen gekomen waren , dat hy
een nieuwe Corcor zoude maken, voor
i8o Ryxd. , dog dat de Radja van
Touw , zulks hebbende verltaan , de
Orangcoeha's van Sepa regens hem
Orangkaja had opgeltookt , en zy te

zamen den voorfz. Timmerman van E-
lipapoeteh hadden weten te bewegen,
dat hy de nieuwe Corcor voor Tarni-

lau , en hem 'üepa , niet onder handen
nam , halende hy Radja Touw , met de
Orangtoeha's van Sepa, een ander tim-

merman van Amahey , en den zelven

een nieuwe Corcor aanbeftcedendc

,

zynde dezelve , waar mede nu Radja
Toinu dit jaar gefchept heeft.

Dat de tyd der te doene Hongi na-

derende , de Orangkaja van Tamilau

,

zig van een nieuwe Corcor gefrulheerd

vindende, zyn oude, zo veel hem mo-
gelyk was, had moeten verhelpen, om
in Jlaat te zyn, nog dit jaar met dezel-

ve in zee te komen , en hy op de tyd

tot fcheppen beilemd , de Negeryen,
die met '1 amilau moeiten fcheppen, de

de voords daar op by ons , Franfifco Sa-

rimetia^ van ( )clat , vertonende zyn Pas,

van dato 6. Oétobcr , waar by hem

,

tnet iz koppen, van Oclat, gepermit-

teerd wierd , naar Tocloeti , Tchoewa, ' weet hebbende laten doen, om de Cor-
cor
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cor te komen helpen bemannen, was i frivole en leugcnagtige voorgevenS te

de Radja van Touw daar toe weigcrig behc'

geweelt , en met vernoegd met zulks

zelve te weigeren ^ had hy de Orang-

tocha's van Sepa mede tcegcns hem
klager opgeil:ookt,om met Radja lomv
alleen te lehcppen , zo dat dit jaar zyn

Orangtoeha's , met de helft der Sepa

ncefcn , die fcluppcn moeiten op de

Corcorj by Radja jouw, en hy Orang-
kaja, met d'andcic helft, gelyk hy van

ouds gewoon was , met die van Toc-
loeti , op de Corcor van 'i'amilau, was
overgegaan.

Dat ook de Radja van Touw zyne

Orangtoeha's, en die wederom het ge-

meenc volk zodanig teegens hem op-

ftookten , dat hy in zyn Negery niets

te 7.eggen had , en dat , als 'er eenige

Comp^ brieven aldaar quamen , om
voort te heitellen , hy niet magtig
was een man te konncn krvgcn , om
zulks te laten verrigten, weshalven hy
Orangkaja genootzaakt was , om egtcr

Comps. dicnlt niet te verluymen , zyn

eygcn Soon daar mede weg te zen-

den.

Alle 't welke door den Orangkaja

van Tamilau (als zulks zeggende zeer

wel te weten) geconfirmceid wierd.

De Radja van de Iviegery Touw hier

op gehoord, en belall zyndc zyn ver-

dediging daar tegens in te brengen,

antwoord eerltelyk,dat hy Radja Touw
met den Orangkaja van Sepa overeen-

komen was , om te lamen een Corcor
te fcheppen , en dat ingevolge van

dien , een Timmerman van Amaliey,

hadden befprooken , die deze nieuwe

Corcor hadde opgemaakt , dog hy Rad-
ja Touw, aanflonds van het tegendeel

ovtrtuygd zynde, veranderde wederom
dusdanig, z^eggende^ dat de Orangtoe-

ha's van de Negery Sepa die Corcor
hadden aanbelteed , en hem verzogt

met haar t'zamcn te fcheppen, 't geen

liy opgevolgd hebbende , ook met die

nieuwe Corcor met de helft der Scpa-

necfen was in zee gegaan, ontkennende

eg ter zeer

pen , tot belluit zeggende, dat hy
in toekomende bereid was (zo als altyd

gewoon was gewceit) met Tamilau,
Sepa , en Toclocti, te zamen te fchep-

pen.

De Orangtoeha's van Sepa hier op
ook zullende gehoord weriien

,
quam

eene 'üamalatoe Orangtoeha van Sepa
voor den dag , zullende zyn verant-

woording hier ontrent doen.

Voor eerlt beveiligde hy al mede 'c

eerltc zeggen van

met
Radja loww , dat

llerk, ooyt de Orangtoeha's

van Sepa , tegens haar Orangkaja op-

geltookt te hebben ^ niet tegenltaande

't zelve hem door de Orangkajacs van

Tamilau, en Sepa,- opgcllreden wierd.

\\'XAX op hy dan gevraagd zyndc,

wie hem authorireit had gegeven , en

wat redenen hem hadden gemoveerd , om
zig van Tamilau, en Toclocti, te fep-a-

recren , daar hy van te vooren. altyd

gewoon was geweell , met dezelve, en fcnis te bidden, gelyk hy ook vervol-

Sepa, te zamen een Corcor te fchep- gcns , hoewel als halfgedwongen,
pen , en waarom hy met de Orangtoe- deed.

ha's van Sepa, in tegcnwil van haarj Uyt alle deze debatten genocgfaam
Orangkaja, als nu alleen hadde gcfchcpt.' blykende , dat de Radja van Touw, ten

Hy iragte zig duar ontrent met veel j dezen opiigtc, zo niet geheel fchuldig,

tCH'

zyn Orangka)a met den voorfz. Radja
Toi'.iu was overeen gekomen , te za-

men, buyven die van Tamilau, en Toc-
locti , een Corcor te fcheppen , en dat

zy daarom die nieuwe Corcor hebben

laten maken , en met den Radja van

Touw 't zamen gcfchcpt zyn , allchoon

haar Orangkaja op de Corcor van Ta-
milau was overgegaan , dog hem d'on-

waarheid van dien zynde voorgcltcld,

was deze galt zo uytcrmalen allurant,

dat hy zyn eygen Orangkaja eerlt , en

daar na den Orangkaja van Tamilau,
die tegens hem gjtuigde, in volle V'er-

tjaderm" voor Ichelmen uytichold , 'c

welk hem bclall zynde waar te maken,

verdiayde defelve aanllonszyne woorden
zeggende zulks niet gezegt te hebben

^

dog alle de Orangkaja's hier prefent,

verklarende eenpanglyk , 't zelve zeer

wel gehoord en verltaan te hebben, viel

hy door de mat , met zulke aflliiantie,

egtcr, van daar over 't minlle Icetwezen

niet te toonen , en zelfs niet alleen zig

tegens zyn Orangkaja, maar ook tegen

ons, en alle d'inlandie hoofden, zeer

onbefchaamd toonende , en niet tegen-

ltaande wy hem verlcheidc malen vcr-

boodcn , iiet hy egtcr niet na in zyn

onbefchaamdheiil voort te varen , even

als van te vooren ; weshalven om den
felven hoogmoed van zo een galt , wac
in te teugclcn, met eenparig advys van
ons, en alle d'inlandfe hoofden (die ver-

kl.Vardcn , zulke lloute fcheldwoordcn

van een Orangtoeha, tegens zyn eygcn
Orangkaja, onverdragclyk te zyn) be-

ilooten wierd , hem ter zake voorfz.

met een groene tak \'an een Clippus-

buom , voor de Baleoe te doen laarfcn,

gelyk ook aanltonds eft'cft fortcerdcjcn

naar dat hy zf a ^o ilagen, onttangen

had, wierd hy los gelaten, en belait de-

ze Vergadering in 't generaal, cn^e
beledigde Orangkajcn van Sepa, en Ta-
milau , jdcr in 't byzonder om vergif-
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vry lufpcct wasten minilen

Avy !iem , dat \vy van die gepaneerde

aan U Wel lid. Agtb. rapport zouden

doen , en dat hy ilaat konde maken , zyn

veruccdiging , tcgens de ten v.ynen las-

ten ingcbragtebellhuldigingen gereed te

hebben , om zig dienaangaande voor

U Wel Ed. Agtb. te verantwoorden.

Hier geen verlchiilcn meer vindende,

begaven wy ons weder naar boord , vvcr-

dende ontrent half vier uuren op ordi-

naire zeinlchoot de dreggen weder ge-

ligt , en voortgefchept tot 's avonds on-

trent agt uuren, als wanneer wy aan de

Itrand vanHatoemali ten anker quamen,

en 't gewoone Avond-Gebed lieten ver-

rigten.
'

, 's morgens
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zeiden En wegens het bcwudcvrouwmenich

M^tccahoea , 'zeidc hy 5 dat zvn Orang-
kaja, en die vanSepa,als die laak gron-

dig bekend zyndc-, daar van vcei nader

opening zouden geven.

Daar
voorfz.

Taioena

op werd goedgevonden , de
Sepaneeie Orangtoeh

,
herwaards te haaien

, mcc
van de

op be-

VVoensdag, den i

:

dico

voor vier uuren ligtcn wy wederom de

dreggen , en voorticheppende
,

qua-

men ontrent agt uuren voor de Negery
Tamilau ten anker , alwaar wy ons uan

land begaven, daar wy door den Orang-
kaja Lucas Tamilaitbefi , met zyn huis-

vrouw en dogter, verwelkomt wierden.

Vervolgens begaven wy ons naar de ba-

leoe, alwaar de derde item van deze Ne-
gery

,
genaamd Baykole , afgevraagd

wierd, van wien hy verltaan had de moord
aan ToeJjaroe^ van Tamilait gepleegd, die

daar op antwoordde, dat, zó dra hy de

moord in de Negery hadde verllaan , hy
fig naar Saparoea hadde begeeven , en

zulks aan 't onderfteld hoofd aldaar, S^

de Flieg, had bekend gemaakt , en dat

hy doen ter tyd niet beeter had gewee-

ten , of de Alfoereefen van Noewolo
hadden zulks gedaan, maar dat hy, na-

derhand wederkoomende , van ooggc-

tuygen verltaan had , dat het door een

Scpanees
,
genaamd 'laroena , was ver-

rigt geworden.

Dat zyn bcrigt wegens de ifo Noe-
wolers , die nog meer hoofden zouden
tragten te halen , daar uyt voortquam

,

dat de Orangkaja van Sepahem verhaald

had, dat Radja Towjü^ met de Sepance-

fc Orangtocha's , Sanmiatoc , Pathola , en

'itehoeloea, naar N oewolo hadden gcwecll,

en met die Orangtocha's beraadlluagd

,

zo dat zy daar uvt prclumeerden , en 't

gerugc liep , dat die van Noev/olo wil-

den afkomen om koppen van die van

Tamilau te halen.

Dat de llaaf , in zyn berigt vermeld

,

door die 4 perfonen , die met die van

Noewolo hadden bcraadllaagd , van die

Alfoerefen was vereerd geworden , en

dat de Orangtoeha Samalatoe die onder

zig had gehouden, dog d.it in 't rapport

Haat, dat die llaaf om voorfz. moord,
aan Toeharoe gepleegd , te veriwygcn.

Corccr Touw , daar dezelve

fcheiden waren , werdende de Orembaay
met twee foldaten dcrwaards trczonden,

die op haar te rugkomit mede biagtcn,

de Orangtoeha-s Samalatoe en Tehodoa^

rapporteerendc , dat Patola op Scpa,

en 1aroma , niet op de Corcor te vin-

den was.

De Radja van Touw
,

gevraagd

zynde , waar de voorfz. laroena wasj

antwoordde , den zelvcn op de Corcor
te moeten wefen, weshalvcn de voorlz.

militairen qogmaals derwaards gefonden

wierden, met den Radja van 'louw,en
Orangkaja van Sepa , om den zclven.

Taroena aan te wyfen , dog quamen fon-

der den zelven gevonden te hebben, we-
der vrugteloos te rug.

Vorders treedende tot behoorlyk on-

derzoek van de moord, aan meergemel-
de Toeharoe gepleegd , quam voor eerll;

een inlander van Tamilau
, genaamd

Oekalü , verhalende , dat hy , nu een maand
geleeden, met den zelven Toeharoe :^z)'n-

de gegaan wat beooiten de Negery , otii

Canari te plukken , hy Oekalo boven op
de boom was geklommen , blyvende
Toeharoe beneden Haan , dat terwyl hy
Oekalo^ befig was met Canari te pluk-

ken , een troep van wel 20 menlchen
daar is gekomen, die den zelven Toeharoe

om 't leven hebben gebragt , 't welk hy
Oekalo ziende, haar vroeg, waarom zy zyn
maat vermoordden, waarop hy Taroeno^

zynde die geerie , die de moord gedaan
had , hem antwoordde , door Riidja

Touw, en de Orangtoeha's van Sepa,
daar toe uytgefonden te zyn , om dat die

van Tamilauw het vröuwmenfch M^ac-

cahoea van haar Negery ua Separoewa
hadden gevoerd , en dat daar op Taroena

het hootd van 't lighaam hebbende ge-

kapt , met zyn gezelfchap daar mede
was weg gegaan, laaiende de romp on-

der de Canari-boom leggen.

Oekalo daar op gevraagd zynde, waar-
om dezelve perlooncn, die Joeharoe ver-

moord hadden , hem 't zelve lot niet

hadden gegceven
,

boven in de Canari-boom zynde
niet konden bereiken

,

gedane moord aan zyn

magt fchreeuwdc , dat de

van Touw , en Sepa , een

antwoord , dat hy
zy hem

en dat hy naar

maat , met alle

ingezectenen

T amilauwèr
door de Noewolers aan die van Sepa en 1 hadden vermoord, 't v.'elk ecnige Ta-
Tamilau zoude gegeven zvn, zegt hy, milauwers hoorcnde,daar op wai-enaan-

dat zulks qualyk van hem verltaan is. gekomen , als wanneer hy ccrft van de

G g boomi
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DeLy-
ken der

verfla-

genc

door Al-

foeree-

fen, wer-

den door

deCe-
rammers
noit be-

graven.

boom was afgcklommen , en dat ceven

voor dcaankomil zyncrinaats,dc vooifz.

moordenaars, gewcckeii waren.

Gevraagd zynde , of 't zelve ligbaam

van 'focbaroc niet begraven is, zege neen,

maar dat 't zelve tegens den avond, door

de Tamilauwcrs , ter plaatfc daar de

moord gcrchicd was , op eon hoogc de-

godego is neergelegt , alwaar 't zelve

als nog zoude berultcn.

De Orangkaja van Tamilauw ge-

vraagd zynde , waarom dezelve romp
van Toebaroe, niet heeft laten begraven,

zegt , om dat zulks haar manier niet

mede brengt , en als imand door d' Al-

faereefcn wierd vermoord , zy deszeUs

lighaam noyt begraven , maar ter plaat-

fe daar de doodOag gedaan is , onder de

bloote lugt , op een degodego leggen

,

en dat zulks van oude tyden , hier on-

der haar gcbruykelyk is gewcell.

Oekalo verders nog ai'gevraagt wer-
dende, of hy van de voorfz. moorde-
naars niemant meer hadde gekend , als

meergemeldcn Taroena^ zegt neen, om
dat hy boven op de Canari-boom zyn-

de , en de moordenaars daar onder , daar

van niemant befcheidentlyk heeft kon-
nen kennen.

Dog daarop gevraagd werdende, hoe-

danig hy dan den Sepanees Taroena , had

konnen kennen , zegt den zelven , in 't

byzonder zeer wel te hebben konnen
kennen, als hebbende maar een, te we-
ten de regterhand , en dat hy Taroena ,

zonder linkerhand is ter wereld geko-
men , en uyt dien hoofde zeer wel te

weten, dat hy, die de moord gedaan,

met hem Oekalo, gcfprooken , en het

hoofd weggedragen heeft, Taroena, en
niemand anders was geweeft.

Naar examinatie van dezen Oekalo,

quam nog voor den dag een Sepanees,

genaamd Alaroeka , die veiklaard , dat

hy nu over een maand , in de Negcry
Sepa, Taroena (als den zelven wel ken-

nende) gezien hecfc, dragende een verfch

afgekapt, en nog bloedig hoofd, in zyn
hand.

Waar na wederom alle mogelyke mid-

delen in 't werk wierden gelleld , om
door de Negery te laten ibeken, om
hein Taroena , in handen te krygen,
dog niet tegenflaande alle aangewende
dcvoiren , was zulks alles vrugteloos.

Daar op verfcheen de Orangkaja van

Sepa, met deszelfs Soon Oepolenc, cmyn
tweede fbem , Koeymo , nevens de Sepa-
ncefen , Maroeka , en Kakiariamv , met
haaar vyven , eenpariglyk verklarende,

dat ten tydc meergemelde Taroena, voorfz.

Toeharoe had vermoord , de üepaneefen
die op de Corcor van Touw bel'cheiden

zyn, met het zelve hoofd by die nieuwe
Corcor, de geheele nagt door hebben

gelcgo-gclego't , en gctsjakalild , dat

daar ook by zyn gewcclb, en door haar

getuygen, met eigen oogen gefienzyn,

de Radja van Touw, met de Sepaneele

Orangtoeha's , Samalatoe , Patola , en
Tehoeloea , die zy ook verklaien mede
gccsjakalid,en 's morgens daarna, geza-

menilyk die nieuwe Corcor van de wal
gehaald te hebben , en dat daar mede
naar Touw zyn gefchept.

De alhier prclent zynde Radja van
Touw, en Ürangcocha's Samalatoe , en
Teboeloa , deze belchuldiging ten haren
larten aangehoord hebbende , en haar

verdecdiging daar op afgevorderd zyn-
de , ontkennen alles , niet tegenftaande

het door de declaranten in haaiprefentie

wierd ftaande gehouden, zeggende Ra-
dja Touw, allcenlyk met zynonderhoo-
rigen , doen ter tyd op Sepa gewecll te

zyn, om de nieuwe Corcor af te halen,

maar van geen moord door Taroena ge-

pleegd, of van geen lego-lego , of tsja-

kalillcn, te v/eeten.

Samalatoe verders gevraagt zynde , wat
hy met Radja Touw , en d'Orangtoe-
ha's van Sepa , Vatola , en Teboeloa , naar

Noewolo hadde gedaan , en wat raads-

pleeging hy aldaar met dezelve Alfoere-

fcn gehouden had, ontkend zulks, zeg-

gende nergens van te weeten.

En op afvrage, hoedanig hy dan aan

die flaaf was gekoomen, dievandeNoe-
wolers aan hem was gegeven , zegt , dat

hy alleen op Noewolo is geweell , en
aldaar van de Alfoereefen een Slaaf, ge-

naamd Toeal
, gekogt te hebben , voor

een Gong van drie fpannen , en dat hy,

met de Corcor van Touw op Ambon
geweeft zynde, dezelve flaaf Toeal ver-

eerd had , aan Haffan Soeleiman , van
Hila , om dat zyn Sa/nalatoes broeder,

by hem Hajfan Soeleiman als Mocrid
woond.
De Orangtoeha Teboeloa , zegt ook van

geen beraadflaging met die van Noewo-
lo, te weecen, en ook daar niet geweeft

te zyn. Radja Touw ontkend 't zelve

van gelyken , en wegens de flaaf, zegt

hy, van Samalatoe gehoord te hebben,
dat hy die gekogt had voor een Gong
van drie Ipannen.

Hier naar doen de Orangkaja's van

Sepa en Tamilau het volgende relaas.

Als dat ten tyde als de Koopman Knip-

ping , als Subaltern hoofd op Honimoa

lag , een Chrillen inlander van de Nege-
ry Nollot

, genaamd Lajftata , die zyn
vrouw nog in 't leven was, met een an-

dere getroude vrouw van dezelve Ne-
gery

,
gzmzmd IVaccahoea , vlcefchely-

ke geineenfchap hebbende gehouden,
hy naderhand op een clandeltine wyfe,

met het zelve vrouwmenfch ÏVaccahoea,

en zyn Suftcr IVacca, zynde nog kleyn,

naar
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naar de kufl: van Ccram is gevaren , al- i zelve drie pcrfooncn mede te nemen , en

waar aangekomen zynde, die van Scpa, toe U Wel t.d" Agtb. over te brengen,

als Sama/aioe, Patola^ en Tehoeloa, niet op dat op Amboina de zaak nader moge
den Radja van Touw , dezelve perfoo- werden onderzogr,endc de fchuldigc haar

ncn hebben aangehouden, en in de bo-
j

behoorlykc Ibaf mogten erlangen, wer-

ven-Negery van Scpa, genaamd Soevva- dcndc dezelve dusdanig verdeeld , als

laroe fdaar voorfz. Orangtocha's woon-
den) gcbragt, dat naderhand, op voor-

flelling van dezelve drie Orangtocha's,

en Radja Toutv , dezelve Lasjiata , met
zyn Sulter fVacca, waren vermoord ge-

Radja ToHiv op de Corcor van Larikc.

Tchoeloa op de Corcor van Waccad-
hoe , en

Samalatoe^ op die van Tomocwara.
Werdende op de Corcorre van Touw,

worden , en daar op de voorlz. JVacca- die nog tot Sepa moell mede fcheppcn,

hoea^ by Radja Touw had gewoond, en alzo de helft Sepancefcn daar op waren,

wanneer een lold;iat van Saparoewa,

Roelof Chrifiiaanfz. genaamd , op Touw
was, zy Waccaboea ten huyle van Ra-
dja '/owTO, zelfs Pinang had moeten prc-

fentecien, dat voorfz. Radja 7o//a;,mct

geweld dezelve JVaccahoca, had willen

perfuadeeren met hem te trouwen > dog
't geen ons door d' inlandfe lieden ge-

zcgt wierd, daar door zoo veel verllaan

te worden, als 't met hem te houJen, en
vleeflchelyke converfatie te pleegen, dog
dat zy Waccaboea , om reeden hy Ra-
dja Totiv} een Moor, en zy een Chrillen

vrouw, was , altyd geweigerd was ge-

worden.
Dat naderhand nu cenigen t\'d gelee-

den , de nu gewcfcn Koopman Mol^

hem Lucas 'lamilauhesft , had laten roe

pen, en bevolen dezelve JVaccahoca^

met alle mogclyke vlyt op te foeken,en

öp 'èaparoewa te brengen, dat hy't zel-

ve bevel agtervolgende ,haar//^«f«/jorj,

in de Negery boezvalaroc , ten huyfe

van dcnOrangtoeha Samalatoe gevonden,

en haar op Saparoewa gebragt had.

Radja /o«iü, Samalatoe ^ cvi 7ehoeloa

,

hier op gehoord zynde, doen wederom
niet anders als ontkennen , zeggende

,

zelfs Waccaboea^ Lasfiata^ nog li'acca^

in plaats van Radja 'Ibu"^} , tot hoofd
gefield de tweede llcm van Scpa , ge-

na.iind Koeinio , om dat de Orangkaja

van Sepa zich daar toe ongcneegen

loonde, zeggende met die nieuwe Cor-
cor, die zyn wcderfpannige Orangroc-

ha's met Radja '^ntnv hadden laten ma-
ken, niet te doen te willen hebben.

Werdende verders al de Sepancefcn,

die op de Corcor van Touw en Tami-
laiiw belcheiden waren , boven op de

Balcoe geroepen , en haar met ernllige

woorden haar pligt voor gehouden , als

dat zy zig van de wcderfpannige Orang-
tocha's zouden iifivekkcn , en na ha;ir

Orangkaja als liuar wettig hoofd, in al-

les, 't geen de biiükheid, en den dienlt

der E. Comp*-". mede bragt, zouden lui-

ilcrcn, of dat andcis de E.Comp"^. zou-

de gcnooifaakt zyn , haar als rebellen

aan te zien , en als zodanige haar ver-

diende llraffe doen onifangcn , 't welk
zy in prefcntie van haren Orangkaja met
dankbaarheid aangcnoomcn, en beloofd

hebbende , hem als haar wettig hoofd,

in alles te gchoorfamcn, wierden zy ve-
der gedirnitteerd.

Hier op verzogt de Orangkaja van
Tamilau, dat nu met de Hongi tot hier

aan zyn Negery geavanceerd zynde , hem
mogt gepermitteerd worden , met zyn
Corcor nu t'huys te blyven , en van 't

verder volgen geexcuicerd te mogen
zyn , zeggende ook reeds veel zieken op
zyn Corcor te zyn , welk verfock (als

ons geen redenen ter contrarie voorko-

mende) hem Orangkaja wierd inge-

noy t gekend nog gezien te hebben , dog
naderhand Radja : oinv een weinig ver-

anderende , bekend eindelyk , IJ'acca-

hoea gekend te hebben , voorts al het

andere negerende.

Samalatoe daar op afgevraagd zynde

,

hoe mogelyk was , dac hy IVaccaboca

niet zoude gekend hebben, en hem niets

van deze zaak zoude bcwull zyn , daar

zy zelfs door den Orangkaja van Tami-

lau in zyn huys gevonden was , bleef

al even hartnekkig , en nietteegenftaan-

de op giileren onifangen corrc(Stie,daar

hy zekerlyk het gevoelen van moefi:

hebben , bleef hy alfurant by zyn zeg-

gen van niets van deze zaak te weten.

Dog alzo tegens den Radja Tomu^cn
d' Orangtocha's Sama/aioe , en Teboeloa , 1 met de Corcor van Tamilau h;

hier prcfent (zo geen volkomen bewy- 1 van mcening was op de Co
fcn , ten minllen zeer pregnante indi-

tien leggen) van moorden gepleegd , of

wel daar in toegcftemd, en zulks bevo-

len te hebben , wierd goedgevonden de

willigd.

Naarafvragc, of alhier andere que-

ftien of oneenigheden onder malkande-

ren , of met haar naburen , waren, van

neen , tot antwoord gekregen hebben-

de, maakten wy ons gereed om weder
naar boord te gaan , als wanneer wy
ondertuflchen verllonden , dat de O-
rangkaja van Sepa , die tot dus verre

~'
' had gefchept,

op de Corcor van A-
bobo over te gaan , die hem tot aan zyn
Negery zoude brengen, wierd n^ar gc-

daane beraadilaging den Pati van Abo-
bo , met dca Orangkaja van Scpa ge-

G g z roe-
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roepen, en lv,;ar gclalt , dat zy maar i aanwenden, om den zclvenP^/öAi en tTÏJ-

aanltonds de dreggen zouden ligten , cni roena in handen te krygen, en dan aan

voor uyt fcheppen tot aan de Negcry de E. Comp. in handen te leveren, 'c

Scpa , als wanneer hy Orangkaja bcpaj welk hy beloofd hebbende, en metzyu

aanilonds naar zyn Ncgery zoude moe- ' mede gckomcncOrangtocha's eens rond

ten gaan, en met een zoet lyntjc de O- gedronken hebbende, nam hy aflcheid

,

ranfftocha's verfoekcn , dat zy met hem en wierd naar land gelicenticerd.

per^Orcrabaav wilden aan ons boord ko-j Vervolgende wy onderiufichen on-

men , om ons tot een eerbcwyiïng al- zen weg, tot dat des avonds ontrent 8

hier te verwelkomen , om dat wy door uuren voor dcNcgery Amahey de dreg-

dat middel den nog prefcnt zynde O- [gen in de grond lieten vallen, en aan-

rangtoeha Patola mogten in handen i llonds daar na het gewonclyke Avond-

krygcn, met verder bevel, dat, zo 't hem Gebed doen , voorts lagen wy by het

mogelyk was , en hy larocna in de Ne- ligt van Loobe-Loübe's , aan Urand

gery mogt vinden, den zelven mede tot ftaan een Compagnie inlanders, mee

ons zoude brengen, 't welk zy aangeno- ichilJ en Iwaard gewapend, die mee

men hebbende , ligteden inmediatelyk tsjakalillen, en 't Iwajcn van hun vaan-

daar na haar dreggen , en vertrokken del, als tot ecrbewyling , ons vcrwcl-

voor uyt.

Een weinigje daar na de Orangkaja Lii-

komden.
Ontrent 9 uuren quamen aan boord

w;7'rt;?;/7.'z«Z'ty;', van ons affciieid genomen! de Orangkaja's van Amahey, Maka-
hcbbende, en eens rond gedronken zyn-

1

riki , en Soahoko ( zynde de meeltc,

de, begaven wy ons ook naar boord, van Amahey naar Honimoa) ons tot hier

ligcende ontrent twaalf uuren, op ge- toe verwelkomen, dewelke aangezcgc

wien dat ^y tcgens 's anderendaags

agien zouden maa-
woone zeinfchoor , de dreggen , en voort-

Ichcppendc
,
quamen onticnt drie uuren 's morgens ten half

voor de Negcry Sepa, als wanneer per ken, dat haar onderhoorigc by debaleoe

Oixmbaay van Sepa aan boord quamen, alle prefcnt waren , alzo op dat uur

de Pati van Abobo , met de Orangka-' door ons Vergadering zoude gehouden

ja van Sepa , en ecnigc Sepanecfe O-
rangtoeha's, rapporceercnde ons de Pa-

ti van Abobo , dat hy met den Orang-

kaja van Sepa in die Negery zynde

aangekomen , de Orangkaja ten eynde

als voormeld , zyn Orangtoeha's had doen

vergaderen , die alle gekomen waren,

behalven Patola , dat de Orangkaja

daar op naar hem hebbende gevraagd,

niemand gewecten had , werwaards hy

geweeken was , en dat zy niet alleen

hem niet t'huys , maar ook zyn huys

geheel ledig hadden gevonden, niet te-

gengaande hy op de rniddag nog in de

Negery was gelïen geworden , dat hy

ook den mecrgcmcltcn Taroem niet had

kennen vinden , en in de Negcry niet

van hem gehoord was, dog wilten ook
de Orangtoeha's van Sepa ons te verha-

len , dat , tcrwyl wy op Touw ten an-

ker hadden gelegen , eens twee, en na-

derhand nog dnc Sepaneefen , van daar

in haar Negcry waren aangekomen,

zo dat wynict buytcn reden gillen, dat

Patola, van deze aangekomen Sepanec

werden , 't welk zy aangenomen en ee-

nige foopjes gedronken hebbende , we-
derom naar land vertrokken.

Agtervülgens het op gifteren in de-

zen genoteerde , begaven wy ons, naar

gedane Morgen-Gebed , ontrent zeven

uuren naar land , en naar de baleoe van

de Negcry Amahey , om verg.ü-leringe

te houden, alwaar alle de inlandfche le-

den ook vedcheenen zynde, wierden de
Orangkajen van Amahey, Soahoko, en
Makariki , eerftelyk afgevraagd , wac
de c\gcntlykc reeden was gev.'cell, dac

zy dit jaar met haarCorcor niet hadden
gevolgd ; gaven daar op ten antwoord,
dat U Wel Ed. Agtb. , op Honimoa
zynde, haar Orangkaju's had laten roe-

pen , en dat zy aldaar gekomen , de re-

den daar van reeds gezcgt, en over haar

nalatiglieid in een boete warcii gécon-
dcmneerd geworden.

Naar afvrage hoedanig als nu die van
Soahoko leetden, gaven zy al mede toE

antwoord, die vraag reeds ten tydc voorfz.

mede door U Wel Ed. Agtb. gedaan , en

fcn moeit gevvaarfchouwd, en daar op door haar Orangkajen beantwoord te

weg geweeken zyn > dog op onderloek zyn.

aan dezelve Orangtoeha's , wat de voorfz.

afgefondcne van Touw in de Negery
Sepa hadden komen zeggen , antwoord-

den de Orangtoeha's niet anders, als on-

ze kom ft tot daar toe in de Negery Se-

pa bekend gemaakt te hebben , zo dat de-

ze poging al mede vrugtcloos zynde, wy
den Orangkaja van Sepa ernftelyk belaft-

fen, dat hy alle mogelykc vlyt moeit

Weshalven (naar onderfoek ook gee-

nc andere verfchillen hebbende gevon-

den) hier niets te doen hebbende , n.ur

dat de inlandfche Hoofden eens rond

hadden gedronken, aamcn wy van hier

aflcheid , en begaven ons naar boord

,

werdende door de Comp^ gewapende
inlanders , die mede aan de baleoe was

gekomen , tot ïian de itrand uytgeleid,

cvx-
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en nogmaals met het tsjakalillen alsfwa-

jcn vaa 't vaandel vereerd , en behouden
reyfe gewcnfcht. Daar op ligtcn wy

,

zyndc het ontrent halfnegen uuren, aan-

llonds de dreggen, en vervorderden on-

zen weg naar het eyland Nocflalaoet,

Ichcppende langs de wal van Hatoewa-
na heen, tot dat wy eyndclyk, na cenig

faramclcn , des avonds ontrent agt uuren

aldaar quamcn te arrivecren , werdendc
door den Sergeant Commandant alhier,

S.zmuel Jacübj'z. , verwelkomt , die op
afvrage , oi" geenigc Papieren van Ü
Wel Ed. Agtb. haddc ontfangen , om
aan ons te overhandigen, ons bcrigcte, dat

U Wel Ed. Agtb. op zyn Ed. aanwce-
fen tot Noeflalaoet hem Scrgant hadde

belaft , ons op onze aankomlt alhier te

zeggen , dat wy onzen weg naar 't Ey-
land Honimoa zouden vervolgen , al-

waar wy U Wel Ed. Agtbaarheids ge-

eerde ordre zouden erlangen.

Alhier wierden een Corp', en een Sol-

daat , op de Corcorre van Abobo varen-

de, en ter dezer vellinge militeerende,

van boord ontbooden, om alhier te bly-

ven, gclyk meergemelde Sergeant ons

berigtte , in diergelyke gevallen altyd

de manier te zyn.

En naar dat wy, op ernftige Koodi-

ging van voorfz. Sergeanc,het avondmaal

hadden genuttigd , begaven wy ons naar

genomen atïcheid wederom naar boord

,

en

Vrydag den 13. dito. 's morgens on-

trent vier uuren ^ lieren wy op gewoo-
ne zeinlchoüt de dreggen ligten, en ge-

raakten voorts aan 't Iciicppen, tot dat

\vy ontrent half necgcn , voor de for-

trefle Duui liederen anker quamen,wer-
dende aan ftrand door den Onderkoop-
man en P'. Subaltern hoofd alhier, H.
de Flieg j beleeFdelyk verwelkomt , en

tot boven in Comp". wooning geleyd

,

alwaar door zvn huvsvrouw ook verwei-

komt wierden.

Naar afvraging j of ook alhier voor

ons geen papieren van U Wel Kd. Agtb.

berullende waren , krecgen wy tot ant-

woord van neen , maar zcide de mcer-

gemeltc Sr. De Flkg van U Wel Ed.

Agtb. ordre te hebben ontfangen , om
ons aan te zeggen, dat wy ons van hier

naar het Comptoir Haroeko zouden be-

geéven, alwaar wy U Wel Ed. Agtb.

nader ordre zouden erlaiigcn.

Een half uuiTJe naar onze aankomft,

quam van Sirilbri mede alhier aan, de

Eerw. Predicant , Abrahamus Pavent^

en zyn Huisvrouw , ons alhier verwel-

komen , en naar dat wy de militairen

alhier befcheidcn , aanland haddendoen
zetten , mitsgaders ook den als meellèn

dienft ged;un hebbende Ibldaat , 'jan

Ifinning^ agtcrvolgcnsU Wel Ed. Agtb.

^37
j

geëerde en door meergemelde S'. De
: FUcg^ ons gecomminiceerde ordre, lie-

I

ten wy de Corcorren voor af naarPoor-

!
to fcheppen , in mecning om naar ge-

' houden middag-maal over land te vol-
' gen , om oiilé reys na ir Haroeko voort
te fctten.

Na de middag vonden wy goed het
hier gedetineerde vrouwmenfch /;^i2f^«-

huea^vsn Nollot,ecns te verhooren,dic
dan in prefentie van 't P'. ondcrllcld

hoofd alhier , S^ Huybert de Vliegt op
onfe afvrage het volgende heeft gedecla-

reerd, en geconfcsleerd.

Dat zy nu, zonder de preciesheid van
dien te konnen llipuleeren, eenigentyd

I

geleeden door een inlander van NolKit,
genaamt LaJ]iata^\% ontboden geworden

: ten zynen huyic te komen , zy decla-

j

rantc zulks ingewilligd heeft, en by Las-

fiata gekomen is , zonder te hebben ge-

j

weeren wat reden 'er waren, dat zy ont-

boden wicrd.

I

Dat als doen dezelve Lajjlata haavde-
' clarante verfogt,met hem, en zyn^us-
,
ter IFacka^ per praauw naar Walalolo y

by NoUot te willen gaan ,'t welk zy de-

I

clarante ook inwilligende, wa^ zy mee

j

Lajjlata en IFacca van de \val in Zee
gcllooken.

Dat een weinig van de wal af zynde,-

dezelve Lajfiatii van coeis heeft veran-

,

derd , en de lleeven naar de kult van Ce-
ram heeft gewend , als warmeer 7,y de-

clarante quaad vermoeden krygende, be-

gon te tieren-^ en zig tegcns LaJjiata be-

gon te oppoleeren j dog dat Lasfiaia ,

haar daar op met een parang dreigde

den hals te zullen brcckcn , zo zy niet

Itil fweeg , 't geen zy declarantc dan
zcidc wel te hebben moeten doen.

Dat zy op Ceram zvnde gekomen,
door de Sepanecfen in de Ncgery Soe-
walaroe zyn gebragt , en dat zy decla-

rantc daar twee jaren by Say/mlatcc ^ en
Patola., gewoond heeft.

Dat, zy daar zynde, de Radja van
T'oH'jj , met de Sepancefe Orangtoeha 's

Samalatoe ^ Patola^ en -Jehocloa^x.' zamen
hebben bcraadOaagd , om Lasfiata , en
H''acca , te dooden , en dat dan Radja
'Toww 't met haar declarante zoude hou-
den.

Dat ingevolge van die raadpleging

,

hy Lasfiata en JFacca zyn vermoord
geworden door ingezetenen van Touw
en Sepa , zonder dat zy der zelver na-

meh weet te noemen , zegt dat zy na-

derhand een jaar by Radja Tüww gewoond
heeft , en dat zy, op bedreiging van hem
Radja /w/w, van haar te zullen vermoor-

den ,
geduurcndc die tydhet met den zel-

ven gehouden , en vlcefelykc converfa-

tic gehad heeft.

Dat zy, wanneer een foldaal van' Sa-

Gg 5 paroe-"
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onzer commifTle hebben te

2^8
parocwa tot Touw was, en de Radja

dier Ncgcry haar fond om pinangtepie-

ibntcercn , zy als doen de ie zaak wel

zoude hebben bekend gemaakt , maar

dat hy Radja Touiv ^ haar door verlchci-

de lieden, met parangs gewapend , liet

gade Haan , die haar zo zy een woord

had gcfprookcn , aanllonds vermoord

zouden hebben gehad.

Zegt dat de Orangkaja van Tamilau,

haar in de Ncgery Soevvalaroc , ten

huyfen van den Orangtocha samalatce^

gevonden, en hier gebragt heeft.

Naar 't afnemen dezer confcifie, be-

gaven wy ons over vier uuren naar Poor-

to , werdendc door 't P'. onderlteld

hoofd alhier, en den Eerw. Predikant,

jlbrahamns Parcnt , nevens der zclver

huys-vrouwen, tot hier toe uytgelcid,

en ontrend zeven uuren namen wy van

dezelve affclieid , en bcg.ivcn ons naar

boord , latende voorts de dreggen lig-

ten, en fcheppcnde binnen door, tot

Zaturdag , écn 14. Oftober, als wan-

neer wy ten Comptoire Haroeko, voor

de fortres Zeelandia , de dreggen in de

grond lieten vallen, werdcnde op Itrand

door den Onderkoopman , en fubalcern

Hoofd , S'. Jooji 1-an Cuftcuobcl^ in Comp^
wooning door zyn huysvrouw beleefde-

lyk verwelkomt , en verder ons door

meergemelde onderlteld hoofd, ook ge-

communiceerd de ordre , die by van

den E.Opper-koopman, S"^. Sioym, had

ontfimgen, om by onze aankomlt alhier

ons aan te zeggen , van met de Corcoi-

rcn maar na de pas Baguwala te fclicp-

pen, en aldaar de Cor-corren te dimic-

teren , dog om dat wy negen ftuks ge-

vangen op hadden , vonden wy, om de-

zelve fccuur over te voeren ,
goed , de

Corcorren van Liliboy en Waccafihoc,

de hoek van NuÜanive om, voor 'tCa-

lleel Victoria te doen fcheppen , zoo

ook de Corcor van LilTiibatta en Nuni-

ali , om dat de Orangkaja van laalt-

gemclde Ncgery zig op 'Ambon mocft

verdedigen, tcgcns de bcfchuldigingcn,

door zynOrangtoeha's als voorlz. inge-

tcgenshoude Vergadering tot Haja

hem ingebragt.

Naar gehouden middagmaal namen

wy aficheid van meergemclte onderlteld

hoofd, en begaven ons ontrent half vier

uuren weder naar boord , als wanneer op

gewone zeinfchoot de dreggen weder

wierden geligt,cn quamen 's avonds on-

trent agc uuren aan de Pas Baguwala ten

anker , van hier licentieerden wy de

Corcorren naar huys , en naar overbren-

ging van onze bagagie begaven wy ons

in 't vaartuyg, tot ons traufport na Am-
boina gedeltincerd.

Dit alles 't geenc zyndc , dat wy U

rapportee-

ren, willen wy hoopcn dat U Wel Ed.

Agtb. in dezelve genoegen zult nee-

men , tcrwyl wy ons met diepe eer-

bied zullen ondcrfchryvcn te zyn.

jrd Ed.

biedende

Hoog Agtb. en Ge.

HEER,

Fn de Corcor van de
Negery Otht , en
Itawacka.

UU'cl Ed. Hoo^Agth.
Trouwen P ligtfchui-

dige Dieaarea ,

.

Willem du Rieu.

Carolus Schulerus.

Jan Louis Munniks.

Indien nu de Landvoogd zelf op de Inllrncïc

Hongi-togt gaat, gelyk zyn plicht ver-y^"^^

eylcht , dan is hy gewoon gemeenelyk vo"ïJ
een korte inltructie voor de Leden vauajndc

den Raad , die aan 't Caftecl by zyn l-eden

afwefcn blyven, te laten, op dat zy we- o^'^^j

ten mogen, hoedanig zy zig by deze oft^r^vy|

gene voorvallen zullen hel)ben te gcdra-hyopdc

gen. Men kan dit ten dcclcn uyt deze^^'3"S»-

korte Notulen zien , die de Heer Land- „^
voogd Schagben^ in 't jaar 1644. aan den"
Raad in diergelykcn gelegenheid , tot

haar narigt Uec.

Korte Notulen , dienende

tot Inftru(5tie voor den

E. Politiquen Raadt m
A M B o I N A , om geduren-'

de m'yn Abfcntie op de

Corcorrc-togt , te wer^

den geobferveert.

ALle de Brieven , komende

ten Gouvernementen

Wel Ed. Agtb. wegens 't volbrengen ;^<?/Wc'«,

ai de buy-

, ah andere

Plaatfen , onder Amboina niet rcfortce-

rcnde, zullen in de Vergadcringe , of het

Gebed , iverden geopend , en het gcene van
een ordinair bejiel of noodfaakelykbeid zou-

de mogen 'wefen , dienvolgens isjerden in V
iiierk gefield.

Gelyk dan jcgenivoordig leggen voor dit

Cailecl , de Bandafe Compagnies Cha-

loupen, de Craanvogel j en Keffing, den

I j . defer van daar gearriveerd ^ deivelkc

ten deelen zyn, en nog verder moeten voer-

den afgeladen, w^/ houtwerken, f/imop-

iteenen , by Miffive van den 11. dito,

uyt die Provintic^^^Oj^'^-'^s ^"i ~o ver der

felvcr fcbcepsritymtc firekken kan, daar i*

rVaar
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fp'^an.r bencfcns ook moet laerclcn beant-

woord dito Millive , als mede nog een vo-

rige van primo Juli laaftleden ,
per een

Chinees vaartuyg herwaards gekomen^

mitsgaders voldaan het geer.e daar by is

verfogt , bebahen dat ivy niet in Jlaat zyn

om een onfer bodems, of Chaloupen , te

•mi[jen , om daar vicdc na Banda voorfz.

af te fchicken^de rclteerendc geeyfte hout-

werken , die in deze Bandale Chialou-

pen niet konnen 'werden geborgen , en V
•welk derhalven moet 'werden geëxcufeerd.

Door de Regeeringe van Banda zyn

ivy by dito jongjie Millive ook verzop ^om

na Ternate te fenden een fak met 200

Ryxd. aan enkelde Itiiyvers , die verfegeld

is , en by provilie met een ordonnantie

door my in bewaring gegeven aan den Win-
kelier , 'welke dan tnet het eerfte bequame

en fecuurjle borger vaartuyg,-»^ genomen

refolutie , 2;c7/ dienen te gefchicden ^ beneffens

het pacquet brieven daar befyden^voor die

Provincie ontfangen.

Van de voorfz. zoo Ryxd. is een Cog-
noflement overgekomen , dog zegt den

Stuurman , die het heeft geteekend^ dat hem
die niet zyn toegeteld , en zal het derhal-

ven in gelyker voegen , met veylige occafie

konnen 'werden voortbefleld.

Na Banda voorfz. is op zyn verfoek^

om aldaar dienfl te doen
,
gelicentieerd te

•vertrekken , de foldaat Pieter Turkis,

'welke met de Craan-vogel der'waards zal

gaan , en in defj'elfs plaatfe tot -wiffeling op

de inrtantie van den Secretaris du Ryn,
-werden verfogt , de foldaat Roelof Roe-
lofz. , zynde defjelfs iwzgcr .^ om alhier te

militeren.

^lle de Brieven van de fubalternc

Comptoiren en Poften , zullen mede in

het Afond-Gebcd 'werden gclejen j en het

nodige daar op gercfolveerd , en gerefcri-

beerd , dog zullen niet te min aanfionds by

den OHtfang 'wtrden geopend , door den E.

Coopman Kumphius , als oudjle in die

qualiteit, en r/cw Politiecquen Raad, tot

ivelcken eynde de brengers der Brieven

,

Poühouders , of andere , door den Luy-
tenant Commandant , of 'wagthebbende

Hoofd- Officier , direftelyk zullen 'wer-

den ge'wefen , aan den eerften Clerq der Se-

cretary , den Boekhouder , Ernlt Cnip-

ping , -welke daer mede ilico zal gaan na

gedagte Coopman, Rumphius, om dito

Brieven door zyn Ed^ ordrc geopend zyn-

de.y voor hem op te lefen , en zo den^izA eer-

der als het Avond-Gebed moet tverden belegt

,

daar toe ordre van zyn E. ontfangen.

2^9
ge-woone Officieren volgens gebruik in het

Avond-Gebed -werden afgehaald , en gege-

ven door ged'. E. Coopman Rumphius^
en het rapport van V gene in 'r gepaffieer-

de etmaal is voorgevallen aldaar aan zyn
E. en de verdere leden des Raads 'werden

gedaan.

Zoo 'er iets byfonders , of van belang , en

haafl^y mogte gebeuren ontrent het gzrniüen.y

o/ militaire faaken , dat het befel van den

Luytenant Commandant mogte overtref-

fen , zal hy zig voort addrefTeeren aan

voornoemden Coopman , om met deffelfs of
des Raads Advys het nodige te ordonnec-

ren.

Zo mede zal de felve Luytenant van

alle militaire delicten , en ongelukken.^ die

onder de dagelykfe difcipline niet gehooren^

ten eerflen kenniff'e laten geven aan den Fi-

fcaal , om volgens den Eyfch van de Juiti-

cie te iverden gehandeld.

Het verfoek van Licentie of Commu-
nicatie van kerkelyke Vergadering te

houden , zal aan de difcretie van de Eer-

waarde Broederen Predicanten 'werden

gelaten , om het zelve , des gelievende in

het Avond-Gebed aan de prefente leederi

bekend te maken , het -welk dan met civili-

teyc , voor een bekentmaking zal -werden

ontfangen , en daar op voortgang nemen.

De faecken , aldaar gercfolveerd , zullen

apparent by extraft , als gebruykelyk is,

werden overgegeven , en daar op geen dif-

ficulteyt hebbende , by den Raad konnen

'werden gercfolveerd.

By overlyden (dat Godt verhoede') van
den Opp"^. Chirurgyn , Lodewyk van
Barthem , zal dien 'dienfl by provifie -wer-

den ivaargenomen , by den ChirUrgyn, en

Hofpitalier, M^ Hendrik de Wind, die

de Medicament-kilt, &c. zal overnemen
.^

ten bywefen van den Onderkoopman , S.

Storm , en den Chirurgyn Abbo Enno.

JVyders aangaande ons dagelyks befiel in

het voortgaan van de gemeene iverken , in

het Employ der huurlingen , heb ik den

Luytenant Tabbert , als het opfigt daar

over hebbende , de nodige Inllru6tie , zo»

veele nu bekend zyn , verleend , het verde-

re dat tuffchen beide mogte voorvallen , zal

na tyds gelegentheid door hem na voorgaan-

de Communicatie , aan de Leden in het

Gebed , of 'wel des noods zynde , aan der.

De militaire ordre, o/'lcufe, zoo

het Calteel, ah de Borgery,

'^oor

E. Rumphius t'

jorgt.

zynen huyfe , 'werden be-

Den Fifcaal , op dat ontrent het voorfz

.

Employ geen morfleryen voorvallen mo-

gen , en den dienfl van de E. Compe. be-

al door de
\
hoorlyk -werde betragt , zal vryjiaan gelyk

Itr/lr
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hem dat des tioods

aanbcvoolen om bet vog daar op te hebben
,

tot welken eynde hy zig zal konnen bedie-

nen van het dagelyks Jlavenrolletje , dat al-

le morgen aan den E. Kumphius , en na

lefture aan hem zal

hand gcjleld.

INGE VAN
Ilicr mede UK. met 's Comp. effec-

ten , in Godcs hoede benolcn hebbende\^

bly i<

U L. Goeden Vrind,

konnen werden ter Amboinn , Vicloriri

,

den 14. Odübcr

,

i6y4.

Van Honimoa ii by MifR. van ....
geadvifeerd dat de InLinders vp Scpa bc-

fig waren , de houtwerken , -voor de Ma-
leytle Kerk gekapt ^ met vlotten na Ama-
hey te brengen ^z'ilks dat de FUiyt Brom-
llce, op het fpoedigfte van zyn kalkladinge

geloji , en derwaards zal dienen te werden

gejonden^ om dat werk in den flillen tyd,

en terwyl 'er geen nodiger dienjl van Nage-
len op de Comptoiren af te halen voor de

\

j (jgg
waarnemen , doa_ zal jj-^

N. SCHAGHEN.

zelve is , te konnen

eerji nog nader berigt , dat dito houtwer-

ken effeftivelyk op Amahey leggen , die-

nen te werden afgewagt.

Zoo der Paflen naa buyfenplaatfen mog-

ien werden verfogt , zullen dezelve aan

pcrfoonen, en opplaat[en daar toe geï'icen-

tiecrd , mogen werden verleend, en gcteekend

door twee voorjittende leden.

En by aldien Vr eenige Ordonnantien

op den Hoofd - of Onder-adminiflrateurs

,

moeten werden verleend., die van ten ordi-

nair of nodig beftel zyn , zullen dezelve in

het Gebed, of, geen uytfiel lydende , aan.

Jlonds werden verleend , en geteekcnd door

den E. Rumphius , en den Fifcaal , als

lieden zynde buyten adminillratie.

IVyders werd UE. als difcrete, vlytige,

en voorftgtige Minilters, en Raadsperfoo

Tn voorgaande tyden waren deze Co-
racora-togtcn nu en dan vcrfloh , dog
haar Edelhcdcn belaiten in 't jaar 1670.
dc.i 26. Januari, en 29. December, die

weer aan te vangen, zo ras docnlykwas,
en de Togt rontom Ceram om geen re-

den- voortaan na te laten. In 'c jaar

26. Jan- ordonneerden zy dit uyt-

uruüKelyk , om de Papoewen uyt Zee
daar te houden. In 't jaar 1693. den
28.Fcbr. geven zy weder lall dien Togt
jaarlyks te doen , even eens gelyk zy
dat in 't jaar 1688. den 2. Maart, mede
geliefden te belalkn.

Van ouds her is 't hier in Ambonook Van het

de gewoonte gewccil, om , na 't vol- Orang-

eyndcn van de Hongi -Togt , een O- ^r^^T

rangkaja's-Feeft , zomtyds wel alle ]aar,

en zomtyds wel om de 2 a
3

jaar eens,

na dat de Hongi-Togten gedaan , of wel
een jaartje verlchoven waren , te geven.

In 't jaar 1662.. 2p. Novemb. wierd dat

jaarlyks geordonneerd , en in 't jaar 1680.
en Febr. 1086. den 16. Maart, 1087.
21. Febr. 1688. den 2. Maart , en
i6p4. den 23. Febr. dit wel geduurig

vernieuwt. Naderhand gefchiedde het

om het jaar of twee eens : dog jegen-

woordig meeft alle jaar , gemeenelyk
ieen maand
Togt , en 00

ot twee
,

k wel later

na de

, in de

Hongi-
Com-

nen aanbevolen, het geene de voorvallende pagnics-Thuyn , zynde een groot vier-

zaken ten meeflen dienfle van dit Gouver-

nement zullen komen te vereyfj'chen.

En zal ik , na de Occaficn zullen ko-

men toe te laten, en mede te brengen, van

tyd tot tyd zodanige advyfen en Commu-
nicaticn verwagten , als 'er tot dien eynde

nodï'' ^zullen werden bevonden.

De Koopman en P'. Hoofd-Admini-
flraceur, Roofelaar, za/ ^/r refp=. reecq"=.

der Bafen , &c. van de maand October,

ter hehoorlyker tyd laten ophalen , r« , daar

in niets extraordinair bevindende, naar

gewoonelyke Confrontatie , en uytreecke-

ninge, konnen laten infchryven, dog al het

gene dat tot de Hongi verfrekt is , zal

niet werden afgefchreven, voor en al eer

vien by deffelfs retour bevindt , wat 'er ey-

gentlyk is geconfumeerd.

kant erf, dat naail aan 't Armcn-Wees-
huys komt, dat met een dikke muur,
van gedroogde kley omringd , van bin-

nen van een groote "üaboa of Leo/^, waar
onder men eet , voorfien , en met veel

Mangga's boomen op een groot plcyn,

voor en ter zyden deze Loots , beplant

is.

Deze maaltyd duurt twee dagen voor

de Chrilten- Orangkaja's , en twee da-

gen daar na voor de Moorfche Konin-

gen, en Dorps-Hoofden.
Het werd mccll met dit inficht gege- Enotn

ven, om uyt deze en gene befchonkene watrc-

Orangkaja's de seheyme raadilagcn , en ^l^^ndit

\'erradeiyen van zommige quaadaardige
p^ven

inlanders tegen ons, te ontdekkenj om uetd.

't welk te meer en te eer uyt te werken,

hen dan ook , als zy al wat verre ver-

zeyld zyn , wel Brandewyn of andere

llerke drank onder de wyn word ge-

mengd ,
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mengd , terwyl de wyn der Neder-
landers , die hier en daar tuflchen hen
gerangeerc zitten, meeft met water, om
dan nugteren te blyven , en ider op zyn
man te letten

, gemengt word.
Ondertuflchen werd deze maaltyd in

fchyn ter eere van den Inlander , en als

in vergelding van zyne moeite en onge-

makken , op de Hongi-Tocht geleden

,

gegeven} hoewel deze en geene flimmc

voilen onder hen de ware reden zoo

wel weten , als wy , en daarom ook
zeer loos ten eerften al weten te vein-

fen fmoordronken te zyn , latende fig

dan maar van vier of vyf Lieden van
hun gevolg wegdragen , om dikwils

niet bloot te ilaan , van door al te veel

te drinken , hier of daar in hunnen
mond mis te fpreken , en zich zelven,

of anderen, te beklappenj alzo op zul-

ke maaityden dikwils groote verrade-

ryen van den Inlander in de oude ty-

den voor den dag gekomen , en uyt-

gelekt zyn.

Jiefe-
Deze maaltyd gaat gemeenelyk 's

tal der middags aan , en duurt tot 's nagts ten

Gafien, lo of ii uuren.

pif^/ Den zf. January, 1711. waren op

nen'in't'^^^ Orangkaja's-Feell 132. Lieden } te

Jaar weeten f 2. Hollanders , 1 5 getrouwde
1711. Vrouwen , of jonge Juffers , en 67

Orangkaja's. De tweede dag waren 'er

maar 110. Hier onder liepen ook As-

fïllenten, Sergeanten , enz. Die men
bevorens noic daar op plagt te verfoe-

kcn.

Op de tweede dag wierden dezelve

Lieden weer verfogt , en dan wierden

'er die alle , ider na hun rang , eerft

de Landvoogd en Polityke Raad, daar

na de Predikanten , en dan zo verder

de buyten - Opperhoofden , en andre,

ider ordentelyk , aan deze tafel ge-

plaatft. Als deze maaltyd in Mey ge-

geven word
,

gelyk veeltyds gefchied

is , dan zyn 'er ook de Schippers te-

genwoordig , en zomtyds ook wel de

Opperftierlieden.

De Heer Landvoogd werd gemeene-
lyk door de Leden van den Poli tyken
Raad , en zyne Gemalinnc , door de

Huysvrouwen van die Leden afgehaalt,

en na 's Compagnies Thuyn gebragt,

en zo als hy 'er gekomen is , werden

'er zeven Kanpn-lchooten gedaan.

De Predikanten vergaderen, met|

hunne Vroiuven , by hunnen voorfit-
j

ter , en gaan dus gefamer.tlyk mede]
derwaards.

j

Ook waren 'er verfcheide jonge Juf-

fers , zynde de twee Dogters van den
Landvoogd , die van de Heeren Predi-

kanten , en van den Koopman, Linde-

born.

Onder de Maaltyd werden verfcheide

IL Deel.
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valle gefondheden gedronken , op ider

van welke met eenige ftukken , aldaar

expres ten dien einde gebragt , ver-

fcheide Schooien gedaan werden.

Als
Kanon-Schooten.

1 Na 't komen van den Land-
voogd , zyn Welkomll mee

2 De Welkomft der Vrien-
den. - _ -

3 Het Welvaren van haar

Hoog Mogende.

4 Het Welvaren der Heeren
Bewindhebberen.

f Het Welvaren van 't Va-
derland. _ _ _

6 Het Welvaren van den Op-
perlandvoogd van Indien.

7 Het Welvaren van den Heer
Direétcur , en Raaden van
Indien. - _ .

8 Het Welvaren van den
Landvoogd van Amboina.

p Amboina's Welvaren.
10 By't vertrek van den Land-

voogd, en der Vrienden.

7 En der

vafteGe-

_ fondhe-
J den.

II

9

9

9

9
7

80

Zoo dat 'er op ieder dag 80 , en op
zommige over de 100 Kanonfchoo-
ten wierden gedaan.

Na de maaltyd werd aan de Juffers,

en Heeren , (dien 't luft) Thee gefchon-
ken , waar by dan een fchoone bak
met allerley Confituuren is. Ook kon-
nen de liefhebbers van Tabalc een pyp-
je rooken.

Pas na de Maaltyd , Schermen , ofg
j j^,

Tsjakalillen
, gemeenelyk de Koningen

, gevegten
en Orangkaja's van de eerfte rang , ter der 4m-
eere van den Heer Landvoogd , en van ^°"'^

't Gefelfchap , met fchild en fwaard > JX''"'
doende in die tyd, wanneer hen 't hoofd Maaltyd.

reeds warm genoeg van den wyn is,

dikwils vervaarlyke fprongen , en ne-
mende nu en dan wel wonderlyke gie-
ren y hoewel 'er zommige zyn , die door
dit maaien en loopen , ten eerften

fmoor-dronken werden j daar nu en dan
ook wel een konftje van dezen en genen
onder loopt , veynzendc zig zelven vry
verder verzeild , dan zy wel waarlyk
zyn.

Op dit Orangkaja's-Feeft , deed de
Landvoogd Fan der Stel , ettelyke Al-
foereefen van Nuniali , en Tomilehoe,
moedernaakt (dat bevorens noit ge-
fchied , en ook in 't gezigt der Da-
mes , en jonge Juffers al vry aanftoo-

telyk was) tsjakalilen voordeAmbonfche
Koningen en vorften , dat van de ver-
llandigften voor een groot affront op-
genomen wierd , gelyk het in zig zel-

H \\ ven



24i BESCHRYVINGE van
ven vcrfoejelyk , en zeer gevaarlyk

waarom het zckerlyk van alle vowas,

rigc Landvoogden agtcrgelatcn is , be

huiven dat het ook gecnzins tot het wa-
re oogwit van deze maaltyd diend.

Na dat dit tot ontrent f of ö uuren

geduurt heeft , en de inlanders mcell:

vertrokken zyn, zoo werd 'er na 't op-

llcekcn van een groote menigte van

Keerfen en Flambauwcn, onder 't fpee-

len op bas en vioolen , eerll door den

Heer Landvoogd , het zy alleen , het zy

met zyn Gemalin
,
(zo hy 'er een heeft)

of wel met een andere Juffer van deeer-

fte in rang , en daar na door anderen,

gedanft , tot p of i o uuren , waar na

men den Landvoogd gcfanicntlyk t'huys

brengt , daar nog een Hout glas wyn
gefchonkcn werd , en daar na ook wel
den Opper-koopman, of tweefle Stem
der Provintie , daar dan nog wel een

pypje van de licfTiebbers gerookt werd

,

voerende ider zyn jongen met een lan-

ge zeer fraay gefncdene Ebbenhoutc
Pypen-doos met twee pypen , en zyn
tabak , by zig.

Op die twee eerfte dagen wierden

alleen de Chriflen-Vorflen der Amboi-
neefen onthaalt.

Het Twee dagen daar aan, was het weer
Fecftder

g^j^ byzonder Feeft , voor de Mohham-
twee da-

"^^daanen , aan welke op dien tyd een

gen 'er Koebeeft , en een groot getal hoende-

ren, en ander vee, gegeven werd, op
dat hunne Priefters het zelve mogen
dooden , alzo zy vajo geen andre Ipys

zouden proeven , dan waar over die

Prielters 't beitel hebben gehad.

Bchalven dat 'er nog veel andre za-

ken ontrent het bereiden van hun fpy-

fen waar te nemen zyn , die ontrent de

Chriltenen geen plaats hebben. Hun
kok krygt 40 Ryxdaald. j behalven veel

andere dingen, die hy hier toe nodig

heeft.

Op
vorens

op de

na.

dit

't Getal

dcrGas-

maal w^as de loots (die be-

zeer licrlyk , even gelyk men
bruyloften doet , met Roctoe

Roctoe, een zeer fray groen kruyd , op-

gclierd was) weer op nieuw met ande-

re Roetoe Roetoe groen gemaakt.

Men had op die maaltyd , den eer-

flen dag 1 1 2, perfoonen , te weten , 37

Hollanders, 8 Juffers , en 67 Mooren.
Op den tweeden dag waren 'er fo

ten hier

op.

Orangkaja's, 30 Hollanders, en 20 ge-
troude, en jonge Juffers, zynde toen al 't

Eten koud , dat op de drie vorige da-

gen warm was.

Op de eerfte dag der Mooren , wer- En 't ver-

den 'er 15 Chargies, of loi, en op de^"!^*^'"^

tweede dag , maar 9 Chargies , of 74 beuef-
kanon-fchooten gedaan. fcnde.

Ook werd 'er na de maaltyd door de
Lands-grooten ccrfl getsjakalild,of ge-
fchermd, en op zyn Alfocrccs by wyze
van een fpiegel-gevegt , door een of
meer geflreden , waar in die van Hitoe
voorgingen, en die van Bonoa,Boero,
en andere volgden , danffende tegen
den avond ook in een ronden dans.

Met 't vallen van den Avond werd
'er weder door den Heer Landvoogd,
en anderen, gedanft, en eyndelyk die

Heer op de voorige wyfe weder t'huys

gebragt.

Den 12. en 1 3. May, 1710. waren 'er

op 't Chriften-Orangkaja's Feeft, 140,
en den 16. en 17. dito, 98 gaften opdat
der Mooren.
Voor zo een Omngkaja's Feefl ont-watde

fangt de Heer Landvoogd in 't byzon- Land-

der, buiten zyn andere inkomftcn, foo'^'°°S'l

Ryksdaalders , behalven eenige leggers
pg^^^^j^-f

Franfche of Rynfche Wyn , ook ttte- bylondei

lyke vaten HoUandfch Bier , een kelder trekt-

Brandewyn, een groote quantitcytArak,

Ryft, Olie, Vleefch, bpek, Specery-

en , en veel andre dingen , die hem van

wegen de E. Maatfchappy daar toe

verftrekt werden.

Op deze maaltyd zyn ontrend 400
hoenderen, f of 6 fchapen, fo ganfen,

80 of 90 end-vogels , 100 duyven, f
of 6 Weftfaalfche Hammen , ö of 8

gerookte tongen, 4 of f fchoone hol-

landlche kaafen ; behalven een fchoon

wild koebeeft, of twee of drie kalven,

ettelyke vetgemefte en gcfnedene bok-

jcns , een menigte van keurclyke pa-

Ityen , taarten , fuyker-gebak , makron-
nen, banket, en alles, wat men heer-

lyks op een Bruyloft heeft , in een

groote menigte, zo dat zulk ecu maal-

tyd, de E. Compagnie wel ruym 2000
Ryxd. komt te koften.

I
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VYFDE BOEK;
EERSTE HOOFDSTUK

VAn de Ambonfche Taal. Jh mede van de Maleytfche. De oude Wyfe van
Rcgecring (^cr Amboinccfen. //««w Koningen , Orangkaja's, errz. Hun

oude Regeciing van vier oppcrite Hoeren des Lands. üienllen , dïe de Inlanders

aan hun Koningen, Orangkaja's, en de E. Maatfchappy vcrflicht zyn. Hun
Hh.ivfil-gelden, of Rechten van de Nagelen, die xy aan ^f Grooten geven moeten.

Wat Boetens zy nu betaakn. Van de Siekien dexes Lands. Febri Capialo. Ver-

fcheide Kindcr-Pokjens. Yfcr-Pokjcns. Water-Pokjens. Coriander-Pokjens.

Bloem-Pokjens. Hoe xy die Lyders behandelen. De Ambonfche Pokken. Lam-
heid^ of Beii Beri. Geneesmiddelen dezer quaal. De Landfiekte. Jicht. De
Perfllng. i)!- Graeuwe Loop. /)<? Gemeene Loop. de Roode Loop. Middel te-

gen de ]^\ocA-\^oo^. Steen en Gxxwccl is daar onbekend. Breuken zee^ Seldfaam

onder de Inlanders. Melaatsheid. Lazery. Hoofd-pyn. En Proeven daar op.

Onder de Amboineefen is weinig kennis der Geneeskunde. Middel tegen de Sprouw.
Zekere Baliichc Vrou-wen , zeer ervarene Doélorcllen. Die hen op geen Been- of
Arm-brcukcn 'LW'/?<,MK. Z)c Chineefche Artfen. £»/&/;««? Geneesmiddelen. Hun
Behandeling de7- Koortfigen. V Bord. Crabben, of K\ovcn in de voeten. Midde-
len iegen V Steken van vergiftige Viflchcn. Werking van de Slangen-Üeen , van
den Scbryver gefen. Middelen tegfn andere ongemakken. Als Roodhond , Duy-
feling. Waterfugt. Menlhua Alba. Qnade Oogen. Bloedvinncn. Coerap,
«/"Omloop, een zoort van Schmd. DeYyi. De Tateroega, ö/ Schildpad. Te-

gen vergiftige Kr.ihhzr\. Ais ook tegen de Sawan
j Jeukte, Koortfen, Pleuris,

Kolyk, enz. Werking van de Geniïing., en Moxa. Gruote Kuren van den Capi-

teynj Lim Thiangko. En van andre Chincckhc Artfen. Heerlyke Olïen. De
Amboineelcn beiveenen hun Dooden. Verdere plegtelykheden in den Rouw-tyd.
Andere Volkeren , buyten den Amboinecs , zig hier onthoudende. Mardykers. Klee-

ding der Mixltice yrouwen.

Van de

Ambün-
fche

Taal.

E
Er wy van de Amboineefen in 't

byzonder affcheiJen , zoo moeten
wy oolc icTS zeggen van de Taa-

ien , die zy gebruyken , te weten van

de Amboiiicelchcjcn van de Maleytfche
Taal.

De eerfle is hunne Moeder-Taal, en

die alleen aan dit J^anJ eygen, maarzo
verfcheiden ten opfigt van de meelle

Eyianden is, dat die van Bocro , en die

in 't ooiten van Amboina, malkanderen
gcenzins konnen verltaan j ja 't is zoo
verre van daar, dat zo wyd van den an-

deren gel(;^:;cnen malkanderen zouden
vcrft-ian, d.ic zelfs veelen op 't Eyland,
Amboina, in 't Oollcn , en in 't Wes-
ten, een geheel verfchillendc Dialeft,

en tong-val, in hunne taalgebruiken:

Want als die van 't ecne dorp 't woord,
Laat Sakken, willen uytdrukken , zoo
zeg;^en zy in 't Wellen hier gemcenc-
lyk , Ontatti , daar die van Hoctoe- 1<

moeri, en andren in 't Oolïen , Sapiri

zeggen, dat immers niet met allen na 't

eerite woord gclykt.

üok gebruyken zy vecltyds de Ma-
leytfc Taal , om , als zy m-ilkandcreii

\

niet wel in 't Amboineefch konnen
verltaan, zig daar door aan malkande-

ren verlïaanbaar te maken.
Hunne Taal is van een zeer floote-

rige, en hakkelagtige uytgalming j ook
konnen zy veel zaaken in de zelve niet

uytdrukken , om dat die in hun land

niet oorlpronkelyk, maar van buyten 'er

ingebragt zyn. Zo konnen zy geen
goud, of zilver, geenpecrd, ofherte-

beell noemen , maar drukJcen dit door
de Javaanfche woorden van Helawan,
Salaca, Adjaran, en Mendjangan uyt.

De beile Ambonfche taal , die in

Amboina gelproken plagt te werden,
was die van rioewamohel , dje in haar

oude Geiangen nog bewaard word

,

fchoon't land nu al over langen tyd ver-

woelt is. Zy hebben geen Letters, nog
Schrift , dat bekend isj dog zy konnen
zig anders nog redelyk wel over faa-

kcn, van welke zy kennis hebben, in

hunne Amboincefche Taal uytdrukken.

Zy (preckcn dezelve in hunne huyfen,

en dagelykfen ommegang met malkan-
deren} en leeren die ook hunne kinde-

ren van jongs af aan. Jk heb daar al

Hh 2 vry
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v'ry veel van aangeleerc , en ze ook ge- ibeflc, het rechte , en 't hoogdravende
makkelyk genoeg gevonden , om ze Alalcyts > maar die Taal werd zelfs op
verder te lecren i dog heb het nagcla- de Malcyfe Kuft, nog op Java, nog op

Maleyt

fche.

ten , om dat zy overal niet eenerlcy

en te veel van malkandcren vcrlchillcn-

dc was.

Alsmede Dog bchalven deze taal is onder hen

van de ook de Maleytfche taal vaii een zeer

groot gebruyk.

Dit is een hecrlyke, voortreffclykc,

rüetvlocjendc, en rykc taal , die, nevens

de Portugecfche, de Taal is, met wel-

ke men ganfch Indien door, zelf tot in

Perhen, HindoÜan, en China toe, kan

te rechte geraken j dog met dat onder-

fcheid, dat de Portugecfche verder om
de Wcil , en de Maleytiche verder om
de Ooft van Indien doorgebroken is.

Zy werd by den Inlander genaamd

Rahaia Malajoe , dat is , de Malayfche

Taal, het zy na de Maleytfche kult, of

wel na dat volk , dat in 't Koninkryk

van Palimbang , op 't Eyland Suma'.ra

wel eer aan den vloed Malajoe zyn be-

de

Vor-

Sumatr.i , van gceji andcc , dan van

Mohhammedaanlche Koningen
,

ilen , en Priellers , vcrllaan , en van
hen ooi _
maar alleen in de gclchriftcn van

I
mfel vond , en zig naderhand van vce-

e Rvkcn op 't vaüe land daar tegen o-

ver, waar op nu de Stad Malacca legt,

meellcr gemaakt , en met hun verove-

ringen, en vooral door 't voortfetten

van hunnen Godsdienft, endengrootcn
handel , die zy Malcyers met allerley

volkeren dreven , hunne Taal ook zoo

verre uytgebreid hebben, dat zy van het

Koninkryk Pcgu af , langs de geheelc

IVlalcytfche kuft, tot in Siam, Cambo-
dia, Sumatra, Java, Bornco, Cclcbes,

tot in alle de CJofrerfche Eylanden van

Indien, ja zelfs tot in de l^hilippincs,

doorgebrooken , en van een algemcyn

gebruyk, of byna even eens, als dcLa-
tynfche, of Franfche Taal in Europa,

geworden is.

Deze Taal nu is hier in Amboina ook

van ouds her al in gebruik gewecft, die-

nende den inlander, in faakcn van 't ge-

rechte , van den Godsdienft , van den

Handel , en in den dagelykfen omme-
gang met allerley menfchen, als de ge-

Hieene Land-Tale, die zy van jongs af

ook (immers zcdert het aanweclcn der

Nederlanders alhier) in de fchoolen

leeren leefen , fchryvcn, en vcrftnan.

Die Taal nu is (wat ook fommi-

ge daar tegen hebben mogen druylen)

tweederley
,

'

Maleyts , dat

aan de Hoven , in de

in de dagelykle omgang noit,
^ tHof,

of van den Godsdienft
, gebruykt , be-

halven dat die ook nog een ander mid-
del gebruyken, om die voor de gemee^'

nen man verborgen te houden , name-
lyk , dat zy die met een Arabifche

letter gewoon zyn te fchryvcn, die voor
den gemeenen man onleesbaar , en by
hen geheel en al onbekend is , weshal-

ven dit een Taal, en letter niet van de
fmalle gemeente , maar alleen der Ge-
leerden, en der Hovelingen, is.

Is zy PiU zoo onverllaanbaar , en ge-

heel onleesbaar, zelfs onder de Mooren
in die Landen, daar zy van daan geko-
men, en nu nog wel mceft in gebruyk
is , zoo kan men eens bedenken , hoe
onvcrftaanbaar zy in Amboina, Banda,
Ternate, op MacalFar, en op Batavia,

by den gemeenen man wefen moet, al-

waar ik onder alle de Geleerden in deze

Taal, buyten den WcQXcn Petrus van der

I 'orm^ en Brands, Bedienaars des Goddely-
kenWoordsop Batavia, geen ecnen on-

derde Heeren Predikanten zelf kennc,-

die in ftaat is, om die taal in haae letter

grondig te verftaan , en net te leien , of te

fchryven. Immers , dat is zeker, dat de ge-

meene man die lefen,nog verftaan,kan.

Een faak , waar van wy hier niet bree-

der willen fpreeken , om dat wy dat

ter plaatfe, daar wy van den God^dicnit

handelen , vry gevoegelyker zullen

doen.

Bchalven die Hooge Maleytfclie Taal

is 'er ook een lage, die, om dat zy van

velerlcy Natiën , ider na zyn

Taal, en tong' •val

.

zo wat getrol

evcen
;en.

de Hooge , dat is , het

men onder de Grooten
zaaleen van den

Mohhammedaanfchcn Godsdienft

en ook zomtyds met deze en gene woor-
den , 't zy uyt het Portugecfch , 't zy
uyt eenige andre Taal , vermengd werd

,

ook wel de naam of van Bahafa !\atsjo-

kan , dat is , de mengel-Taal , of van

Bahala Pafara , dat is , markt-Taal

,

draagd, voor zo verre het die taal is,

waar door de kooplieden , die op de

markt met malkandcren handelen , te

regt geraken , en malkandcren vediaan,

't geen men wel denken kan , dat onder

zo veelerley volkeren zoo net niet toe-

gaat, of daar loopt onder dat Maleytfch

wel 't een , of 't ander woordje van hun

eygen , of van een andere taal , die zy

beter , dan 't Maleytfch , kennen , 'c

geen zy voor die tyd gebruyken en 'er

inlaflchcn , om zig 'er maar door te

bruykt , cf het Lage , dat is , het

Palar , en Markt-Maleyts , dat men
dagelyks , en onder de Gemeente

,

fpreekt.

Het ecrfte Maleyts , by hen Bahafa
Djawi, of de Moeder- en Suyvrc Taal

j

redden
genaamd, is buyten alle tegenfpraak het 1 Dit nu bcwyft geenfins , dat dit la-

8<^
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t de Oude Hebreen, Grieken, en andere

volkeren , van zeer oude tyden at bc-

van 't Hoog-duytlch) gekomen is, inikend) bcltierd. Daar zyn onder hen

zich zelven zulken gemengelde taal zy,|ook cenige , dog weinige Sengadji's,

dat een ander , die dezelve wel veirtaa:, ! of Hertogen
,

gelyk Sengadji Co'-^afa^

niet in ftaat wezen zou, om zich im- Sengadji 5w/o« , en meer andere geweeftj

mers zoo wel in deze, als in de Hooge,! dog hun meelte Regenten werden O-
Taal, fuyver, en zonder eenigc andere rangkaja's, dat zooveel als Dorp-Hee-

1, »u^>..i ,

taal daar onder te mengen
ken. Men Heeft geen ander bewys ^ dan

myne overfetting des Bybels in die lange

taal , van noden , waar in men geen een

ander woord, dan zuyver, hoewel laag,

en by den inlander verllaanbaarMaleits^

vinden zal. Kan men nu in die taal een

ganfchen Bybel overfetten, zonder daar

onder cenig ander woord te mengen, zo

uytte druk- 1 ren zyn, genoemd, hoewel men 'er on-
' der vind , die over drie of vier dorpen

te gebieden hebben > en fchoon zom-
mige onder hen den naam van Konin-

gen dragen , zoo zyn zy inderdaad , in

opligt van hun ma^t , en beilier, een

en de zelve met deze Orangkaja's.

Onder deze Koningen nu zyn'erfom-
h^j,|^^.

migc die over een Graaf, en dan ninacn,

kan men dan dit geen Mcngel-Taal meer ,
nog over een Orangkaja van een dorp , Orang

noemen , en nog veel min (gelyk men
met zulken geweld gctragt heeft te doen,

en den onkundigen in Europa ^ en in

Holland , wys te maken) zeggen, dat

'er geen Laage nog Hooge Malcytfche

en dus over drie dorpen gebieden ; maar^J*",

daar zyn ook veel Koningen, die maar

een dorp onder zig hebben.

Buy ten deze eenhoofdige Regeering, Hun
plagt 'er van ouds nevens deze nog een Oude

,. Regee-
ring , vari

Taal, ja dat 'er geen ander onderfcheid I andre oppermagtige beÜiering, van vier^^^^

tuflchen deze beyde , dan dit alleen is, | Oppcr-Heeren te zyn , die over 't g'in-
'v'ié'r

Op"

dat men maar eene zuivere Maleytfche, fclie Land, en over alle deze Koningen, perfte

en dat 'er buy ten die nog wel een badaard Hertogen , Graven , en Orangkaja's , liet Heereri

en Mengel- Taal gciproken word, die , Opper-gelag voerden. Een ^vfc van
j^"^^^

niet gcagt, van geen gebruyk, nog geen beilier, die ik alleen by die van Athe

taal op zig zelven is , dat de groot Ite

onwaarheid die 'er kan bedagt werden,
is , en van welkers tegendeel men de-

Ze onbezonne mannen uyt hunne eygen
fchriften zoo klaar , als den dag, over-

tuygen , en zeer naakt aanwyfen kan,
dat zy zelf die twee Taaien , in Hoog

ne, en by die van 't Eyland Madaga-
fcar, gevonden heb.

Deze greep al itand , toen zy nog
Heidenen waren , hoewel een van die

vier Oppcr-Hccren , door een togt na

Java Mohhammedaanfch geworden is,

en ook dien Godsdienft toen allerecril

en Laag Maleytfch ondcrfcheidenj dog
|

in Amboina overgebragt heeft.
' " '

Deze vier Mannen deden alle faken

dezes Lands , die van 't grootlte belang

waren, Oppermagiig af, zodanig, dat,

zo 'er een van deze vier Heeren quam

wy fcheiden hier af , om dat wy el-

ders daar over uytvocriger zullen fpre-

ken.

Dit Laag Maleytfch nu werd van den
Amboinecich al vry wel op 't Eyland
Amboina > dog zo grondig niet op de

andere Eylandcn , onder deze Land-

te derven , aUyd weer een van dac

zelve ftamhuys (waar van wy onder

Amboina's eerlle beyinfelcn , brceder

voogdy , verdaan ; ja daar zyn dorpen l'preekcn) in des zelfs plaats gefteld

op 't Eyland Ceram , in welke de in-

gezetenen daar van ganfch geen kennis
j

hebben. Nogtans is deze Taal tuflchen

alle deze Eylanders de Taal van gc-

meenfchap , om malkandcren recht re

konnen verdaan , en om zig daar door

beter , en klaarder , dan zy in 't Am-
boinecfch doen (om dat het te veel van

malkandercn verfchild) te konnen uyt-

drukken.

Onder de zaken, den Amboinees be-

wierd.

Dit ging zynen gang dus niet alleen,

terwyl zy nog op zig zelven donJenj

maar is ook in de latere tyden , na dat

zy cerd onder de Koningen van Terna-

te. daar na onder de Porrugeefen en

eindelyk onder de macht der Hollanders

geraakt zyn , nog veele jaaren in Hand
gebleven, tot dat eyndclyk onder deze

laatde , in 't jaar 1644. ten tyde vanden
Heer Landvoogd Demmer , deze Oude

treffende, verdient de Aloude byfondre Regeering van vier Opper-Heeren des

wyfe van Regeering mede hare opmer-
^

Lands , volgens ordre harer Edelheden

op Batavia, van den 10. December,
in 't jaar 1645. afgefchal'c , en op hoo-

ge draffe vcrbooden is. Hebbende het

nu vry beter en geruder onder de Re-
gcering der Hollanders , als zy 't oyt

onder de Portugeelen , Ternataanen,

en by
I
of onder hunne eygene en Oude Lands-

Hh 3
Op-

king.

Van de oudde tyden af , en toen zy

alle nog Heidenen waren, zyn zy altyd,

gelyk ook nu , door Koningen , Gra-
ven , en Orangkaja's (dat eygentlyk

Ryke Lieden beteekend , en Oudden
(zynde hunne Mcdebcdicrdcrs
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Üppcr-Hccren , van welke
,

zy veele

gcwcldenaryen moellcn verdragen, had-

den.

Hun verdere Oude Regeering onder

Koningen , Pati's , en Orangkaj;i's,

•werd egtcr nu nog in trcyn gehouden

,

gelyk die ook tot heden in gebruik is.

Deze \''orften hebben over de ondcr-

daanen een groot gefag , en zy voor

hunne Orangkaja's , en andere Overhe-

den, een grooten eerbied, zullende noit,

dan al hurkende, en met de handen bo-

ven 't hoofd , byna als biddendcr wyfe , ten

tcekcn-van de' hooglte nederigheid hen

voorbygaan , en van verre hen zoo na-

deren , en niet eer opryfen , voor dat

zy voor by hen zyn , of hen geboden

hebben te veKtrekkcn, anders zullen zy

zo hurkende by hen blyven zitten, hun-

nen laft met na de aarde geflagene oo-

gen aanhooren, en op alle beveclenniet

anders, dan (^or Ila , dat is , Grooten

Heer , en Opoc Latoe , dat is , Heer

Koning, in de plaats van ja , of het is

wel, antwoorden. En om dit te gaan

verrichten, zullen zy niet opltaan, maar

al hurkende agterwaards zo lang wyken,

tot dat zy of buytcn de deur, of verre

genoeg van hunne Vorllen zyn , aan-

gefien het een onvergecftclyke misllag

wefen zou , aan dezelve hun hindcrlle

te toonen ; hunnen laft dan uytvoercn-

de met de uyterile fpoed , trouw , en

necrftigheid^ ia dikwilï,met het uyter-

ile levensgevaar, gdyk wy dat hier bo-

ven in 't gevnl van den Koning van Ge-
lat geficn hebben.

Dienftcn Zy zyn ook gehouden de huyfenhun-
diedeln-,j(.j. Koningen te bouwen , en de llylen,

aanhmi balken, planken , en al het houtwerk,

Konin- alle de Gabba Gabba, Atap, en wat 'er

gen, O- meer toe nodig is , dat door him dienft
rangka-

ja's , en

de E.

Maat-
fchnppy, gen , 't geen hen, al ichynen zy het voor
verplicht

^^^^^ ^^ hebben , nog vry duur komt te

Ibaan, aangezien de Amboineefen zeer

lan!:[;tam

bekomen kan werdcn,daar toe te leveren ;

dog die Koning, of Orangkaja , moet
dat volk dan van fpys en drank verfor-

zyn.

luy, en langlaam m 't werken zyn

Alle dag moet 'er een Marinjo (of

Dorps-knegt) met eenige van de Dat"

of Hofdicnit-doende onderzaten , op de

Balcoe of hun Raadhuys zitten, om de

noodigc zaken , die de Koning , of O
rangkaja, hen in den dicnil van 't dorp

of wel in zyn eygen dienil belall , te

vcrrigten j waar toe zy dagelyks ver-

wiilcld werden , alzo ider huys een Da-

ti, of Perfoün,die tot dezen Hof-dicnfl

verplicht is, uytlcvcren moet, waar on-

trent dan ider zyn beurt dngelyks, even

als een zoorte van wagt , waarnemen
moet,

Zy werden dus van hen gebruykt, 't

zy om Houtwerken voor de E. Maat-

, dat is,

Inkomft van

fchappyc (die dan daags een oftweeftui-

vers, en een pond Rylt,aan ider geeft)

of wel voor 't dorp zelf, tot het maken
van een Kerk, Baleoc, of diergclyk,:c

kappen, 't zy om de publycque wegen
in 't gebergte , na den Regen-t) d , fchoon

te maken, Specery-boffchcn uyt te roe-

jen , bruggen over de rivieren te leggen,

met deze en gene Vaartuygcn hier en

daar na toe, in den dicnll der E.Maat-
Ichappy, of van deze V'orltcn, en hun
dorpen, tefcheppen, (hoedanige Dati's

zy nog in 't bylonder voor den Land-
voogd en de Opperhoofden geven moe-
ten; en verder om alle zodanige andere

dienltcn te verrichten, als de Orangka-

ja, ofte Koning, goedvind hen te be-

lallen.

Buyten deze tot zulke dienftcn ge-

fchilite lieden, hebben zy uyt hun on-

derzaaten voor zich zelvcn nog eenige

byfondje pcrlbonen , die , als zy uyt-

gaan, hun gevolg uytmaken,endic hen
deze en gene dingen , die zy zouden
konnen benoodigd zyn, als Pinang, Ta-
bak , een Tocdong , Matje , en andrc Ihor-

repypen (tot ider van welke een byfon-

der perfoon vereyfcht werd,) gewoon
zyn na te dragen.

Deze ondcrdaanen moeten aan hunne
Dorps-Hoofden ook Hhatfil

hunne Geregtigheid , en

de voorname vitigt des Lands, ofte de

Nagelen
,

geven , dat van ider pond
een lluyver, of van ider bahaarNage-
gelen , die f fo ponden weegt , en die

voor f6 Ryxdaalders door de E. Maat-
fchappy van den Inlanderingekogt werd,
zes Ryxdaalders komt te bedragen, die

dan weder op een byfondere wyfe on-

der die Grooten verdeelt werd , gelyk
wy nader , daar wy van de Nagelen
fpreken , toonen zullen.

By deze en gene misdaaden moet de

inlander hen ook fware boetens geven,

die egtcr van tyd tot tyd onder onze Re-
geering zodanig bepaalt , en vermindert

zyn, dat zy, gelyk ook gecnc buyten-
()ppcrhootden, nu meer dan 7esRyxd.
aan boete moizen trekken , eehouden
zynde hen anders aan den Fifcaal aan te

geven , dat egter zelden gefchied
,
ge-

lyk ook veele die bepaaling van deze

boete wel overtreden ; dog komt dac

uyt te lekken , dan raken zy zelf in

des Fifcaal's vyzcl , en komen 'er noit

zonder groote klecr-fcheuren uyt.

Zy mogen hunne ondcrfiaten weleen

tsjamboc-offweep-Üag geven , maar niet

binden, nog inde boejen zetten, alzo

de Fifcaal alleen daar toe gercgtigd is.

Men heeft in Amboina verlcheide

Siekten , en QLialen , die ee'nmenfch,

of fchielyk konnen wegrukken, of lang

doen quynen.
Dofto-

flhatfil-
'

gelden,

of Rech-
ten van

de Nage-
len , die

v.vaande

Ciootcn
geven
niüCtiTn.

Wat
Boetens

7,y nu be-

talen.

Van Je
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Doftoren, of Artzen, heeft men hier

niet (Iioewel ik eenigen op Batavia ge-

kend lieb ) maar de Chirurgyns i'peclen

hier voor Doftoren, en ik heb 'er gezien

die heerlykc Curen deedcn -, dog de in-

landers gebruiken Dcftoreflcn, en zul-

ke Medicyncn ; dog Ibmmige ook Chi-

ncefche Doftoorcn.

I N A.

tot herftelling

Febri Voor eerlt hccfc men , buiten andre

Capialo. gemeene Koortfen, daar een foorte van

Koorts , die zy Febri Capialo , in 't

Portugeefch , noemen.
Indien de middelen _

van zulk een lyder aangewend , niet ten

cerften gelukken , en verandering ge-

ven , zo rukt hem die Koorts gemeene-

lyk binnen drie dagen weg. Zy bellaat

in een fwaren brand , en onlydelyke

Hoofdpyn , die de lyders ten eerlten

buyten vcrltand brengt. De Chinecfen

hebben een middel , om veel menfchen
daar af te helpen. Zy maken meteen
Lancet een opening , ontrent de lende-

nen , op de ruggeltreng , en halen daar

een druppel i a
3
geronnen bloed , ter

grote vancengecleerwcct, uyt,'t geen

zy zeggen alleen in deze zoort van ziek-

te gevonden te werden , waar op dan

de Sieken , koele dranken , tot uytdry-

ving der hitte , gebruikende , in korte

tyd (zo 'er de dood niet mede vermengt

is) herfteld werden. Dit is de gevaar-

lykfte Siekte, en om te weten, of het

die zoort van Koorts ook is , dewyl 'er

meer heete Koortfen , doch niet zo do-

delyk, heerfchen, zoo ismen gewoon
een middel in 't werk te ftellen, 't geen

een vaile proeve op die Koorts is , be-

llaande hier in.

Zy nemen een zoort van barnctelen,

of zeker jeukcrig blad , by hen Dahon
Gatal (of van 't kruyd, Laroon) of 't

Laccum-blad genaamd, zynde een mans
voet groot , dat men den fieken over 't

bloot lighaam wryft > zo dit blad hem
jeukt 5 of prikkeling voelen doet, zoo
heeft hy de Capialo niet -, dog zo hy dat

niet vocld , is 't een vafl teeken , dat hy
de Capialo heeft , alzo die de menfchen
van hun gevoel en verftand berooft.

Gemcenelyk werken zy op die fiek-

te met verkoelende dranken, en fpyfen,

om den brand daar door af te dryven,

gelyk zy den fieken ook koel, en lugt-

jens kleeden.

yoornoemdc Dahon Gatal , met het

fap van Goemira , of anders ook ge-

wreven met wat Bangle, en Deringoe,

met de Candcl - bladen en uytgedrukt
zynde, geeft men daar den lyder een kopje

vol af te drinken, en anders geen drank,

dit zul den brand affcttenj ook is 't zeer

goed , het lyf en de armen daar mede
te Imecren.

Daar is ook een Capialo Hitam , of
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fwarte Capialo-koorts , van de Chine-
fen Tsjoedan

, genaamd , als men door
grooten brand met Iwartebleynen uyt-
llaat , en als zich op de bord of rug

,

tuflchen de fchouderen fwarte vlekken
als luyfcn tuflchen 't vel vertoonen.
Deze luyfen fnyden zy 'er uyt toe 'er

wat bloed komt , branden de plaats, tot
'er een roove opkomt. Houden de fie-

ken 2 a } dagen zonder ceten , hem niet
toelatende dan water te drinken, en een
llukje van een konkommer te eeten, en
dus overwinnen zy de fiekten.

Wit Akar Bahar met rood Sandel-
hout , van elk even veel met water ge-
wreven , en ingenomen , is ook zeer goed,
en te^en gemeene Koortien is niet beter
dan Coecoeran-bladen

, gekookt in wa-
ter , en met wat Oflen-gal gemengr.
Men heeft daar ook de Kindcr-pok- Ver-

jens i dog als een overgang, ofby na^S'.'^^*^^

als een pelt. De zoorten nogtans zynpö^nV
vcrfcheiden.

Daar zyn 'er , die zy noemen Loeti Yfer-

Loeti Befi, 't geen Yfer-pokjens in 'tPokjens.

Maleyts beteekend. Deze komen op,
breed, plat, in 't midden ingevallen, en
met een pik- fwarte ilippel 'er in. Zeer
weinig menfchen worden hier van her-
fteit. ;";-,;'

Ten anderen, is ^er een zoort, die zy Water-
Loeti Loeti Ajer, dat is, Water-pok- Pokjens.

jens, noemen. Deze zyn groote ligtc

bleincn , die vroeg rypen , en droo-
gen. Dit 2yn de befte , en
genefen.

Tenderden, is 'er een zoort , die zy Corign-
Loeti Loeti Catombar , of Coriander- der-Pok-

pokjens noemen. Deze beginnen metJens.

een flerke Koorts ; maar haar begin is

erger, dan haar einde.

Zy geven haar zeer weinig en idel,

binnen 4 of f dagen , op , en werden
niet grooter , als een Coriander-zaadje.
Met de p of lo'*'^ dag zyn ze ryp,

ftaan dan, met een fcherp geel puntje,
zeer vinnig , en rondom rood. Deze
gaan of breken niet door , als andere
Pokjens , maar verdroogen hoe iangs
hoe meer, rot dat 'er niet meer als een
kleen vifch-fchubbetjeoverblyft,'t geen
van zelf afvald , zonder byna eenig lid-

teeken na te laten. Binnen 14 a i f da-

gen is men daar van herfteld j en fchoon
men die heeft , zoo kan men 'er mede
gaan, en ftaan.

Ten vierden , is 'er nog een zoort , B!oem-
die by hen met de naam van Loeti Loe- Pokjcns.'

ti Boenga, dat is, Bloem-pokjens, be-
kend is.

Deze komen zeer digt by een op,
ficn 'er etterig , en geel uyt , hebben
ook veel meer etter , dan ccnige and're

by fig. Zy droogcn fvvart op , en zyn
voor velen doodelyk. Ook laten zy die

gene,

ligft te
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gene , die 'er af opkomen , langer, in

üc l'mert , eten dieper in , en laten by
gevolg zeer diepe lid-teekenen.

Hun manier nu om , die de Kindcr-

pokjens hebben, te behandelen, is deze.

Zy houden hem (vermits ze zig gemec-
nelyk met een Koorts van z of 3 da-

gen voor 't uitbreken openbarcn) itil in

een vertrek, dog lugtjens gekleed, e-

venwel buyten alle togt , tot dat de pok-
jcns eenigfins beginnen te fwellen , dat

zoo tegen de negende dag is. Dan was-
fen zy hen

, jong of oud , tweemaal
daags met kil koud water van 't hoofd
tot de voeten, tot trillen enbevens toe,

of zy brengen hen , na dat de gelegend-
heid is , wel in de rivier , tot tyd en
wylen de pokjens r}'p , en droog zyn.

Ook eten die menfchen niet , dan koel

eten , ende bedienen zig meeft van koe-
le dranken.

Men heeft daar nog een byfondere en
quaadaardige foort van Pokken , die de
inboorlingen van dat Land, of d'Amboi-
neefen alleen , en zeer zelden andere in-

landers, of hollanders krygen. Zy zyn
immers zo quaad, als de Spaanfche Pok-
ken , en werden ook door dezelve mid-
delen genefen. Jonge kinderen, lieden

van eenige jaren , ook oude lieden , en
alzo menfchen van allerley ouder, kry-
gen die van zelf ; gemeenelyk maar
eens, en zomtyds wel meermaals.

Lam-
heid, of
Bcri Beri,

Een van de voornaamftc qualen aldaar

IS de Lamheid of Beri Beri , die men
aan armen, of bcencn, ook wel aan die

beiden re famen krygd. Ora zig daar

voor te wagten , moet men zorg dra-

gen , in den Morgen of Avond of in de
manefchyn niet ongedekt, of in 't hemd
cnvooralnietbefweet, en zo ontbloot in

de open lugt, te fitten, of dat men (gelyk

vele , zig verwaarloofende , wel doen)

in de lugt, of manefchyn , 't zy nugte-

ren , 't zy half of geheel dronken, niet

blyve leggen flapen : want in eene

nagt verfuimcns , op voorfegde wyfe,
kan men een lamheid krygen, die jaren

en dagen aanhangen zal. Die door-

dringende koude lugt dringt, doordien
'c lighaam daar als open is , door 't

vleefch en merg heen , en veroorfaakt

in zeer korten tyd , als die lugt maar
iemand aandoen kan , Lamheid aan ar-

men en beencn. Indien men zig maar
onder 't dak, of op die tyd, zoomen al

in de lugt ftaan , of wandelen wil , 't

lighaan? gefloten houd , zoo heeft men
geen nood ter wereld ; ten zy het men-
fchen van zeer tedere gelleltenis wa-
ren, welke ik r.iden zou noit in de A-
vondlugt te komen , om dat ze , hoe
koel ze ook is, of l'chynd,egter daar na

in plaats van dienlt te doen, waarlyk in

't algemein , en byfonder voor zulke

V I N G E VAK
fwakke lieden, fchade doet. Men kan
die ook wel , door veel vermocjens in
hitte en by fwaren regen , of koude 'er

op , by dag krygen (hoedanig de Heer
Padbrugge Lam wierd ) dog men neemt
het hoe men het neemt , koude is oor-
faak van die quaal.

Deze Lyders geven zy fwarte hon- Genees-
den- fchildpadden- buffels-vleefch , en middel

dat van andere verhittende dieren , of^^^f
ook wel andere verhittende fpyfen , te^"*'*'"

eten, dewyl die quaal door hitte meelt
genefen moet werden. Sy wryveu en
itryken ook den Lyder zeer fterk , 1
a 3 maal daags , de leden met ' Oly van
foelie, aard-olie, nooten-olie,en Clap-
pus-olie j voornamelyk de trekkers en
fpieren , die tot de beweeging de mee-
ften dienft bybrengen. Ook moet de
Lyder die lamme deelcn , zo veel hem
mogelyk is (hoe moejelyk 't hem ook
vallen mag) in beweeging houden , of
dikwils bewegen

,
ja zig zelven tot

fweetens toe als geweld aandoen. Sy
bertryken ook den Lyder met een Bo-
bori, of mengfel van verfcheide heete
drooge kruiden , of wortels , om door
de warmte der zelve, en de daar by ko-
mende beweeging , die verkonde dee-
len weer te verwarmen , en allengskens

te herftellen. Van een ongemeene goe-
hier ontrent is de Cajoe
als ook de Coelit-Lawan-

de werking
Poeteh-olie

,

Ohe.
Men heeft daar ook een Siekte , die

men de Land-Sickte noemt , hier in be- Land-
ftaande , dat zy den Lyder zeer Saluw , fiekte.

bleek , bol , en fugtig werden doet , 70
dat hy 'er uytfiet, of hy vergeven was.
Jaren aan een kan daar imand mede ge-
plaagt zyn. Sommige krygen dit door
te veel Saguweer , of andre Inlandfe

dranken , als Arak , Knyp , &c. te

drinken. Sommige door in de mane-
fchyn te blyven leggen flapen , waar
van zy ook de Beri Beri, of Lamheid

,

(als boven gefegt is) wel krygen. An-
dere krygen die ook Avel van zelfs,

zonder dat men , vermits zy zig in al-

len deelen wel dragen , 'er reden af ge-
ven kan.

De Jigt , of de voet- hand- en jigt.

heup-Euvel, heeft men daar ook wel,
dog meeft onder Hollanders. Ik heb
'er egter zeker Bengaals fwart Jong-
man van if jaren , die noit iet anders

dan water dronk
, gefien, die deerlyk,

en dikwils, aan de Jigt lag. De mce-
lle menfchen ilerven daar , of aan de

Perfing, of aan de Gracuwe , of aan de

Roode Loop.
De Perfing is een zoort van Afgang, De Per»-

ofLoop, die in een fterke Perfing, ofüng.

Drukking, reys op reys kort aan een,

en met veel fnyding of krimping in 'c

ge-
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darmtc , bcftaat > hoewel de Lyder ider

reyfe zeer weinig , en niet dan flym

,

gaat

De
Ctauwc
Loop.

De Grauwe Loop is mede met fny-

ding verleid , dog zo , dat men veel

meer, en zonder ihyding , of pcrfing,

tegen in , en overwinnen dit quaad.

Zo 't maar 't Jcrimping inden buik is, die

even als ichrapibl van diu'mcn , af- geneeit men methetbitteragtig Lignum
Ternatanum , in Spaanders gciheden , en

met zeven klccne llukjes van de Ritsjcs

lleelen met Pinnag gekauwt, en mae-
zwolgen. Coelit-Lawan , en Maflby

afgaat ; hoewel 't niet anders dan veel ,
met water gewreven , en op den buyk

ilpn met afch , of graauwe aarde ver-
j

gefmeerd , of anders Nootcn-olie met

mengd is, hetgeen den Lyder als een
1

Aard-olie gemengd, en wat Coiambi-olie

DeGc-
nifciie

Loop.

De Roe-
de Loop.

fpuyt afloopt , en dat wel zoo kort aan

een ; dat de meellc 't leven daar by in-

fchicten , en 'er weinig van opko-

men. Ook is 'er nog een gemeene Ibort

van Loop , die zeer veel menfchen
fchielyk weg lleept , zo men 'er niet ty-

dig voor is.

DeRoode Loop komt ook met veel

fnyding, die den Lyder niet dan dun en

geronnen bloet doet afgaan , waar

door velen , zo ze wat fterk is , in 't

korte weg zyn.

'er by gedaan , is zeer goed. Ook ne-

men de Chineefcn wel Camfer-hout , met
water op een fteen gewreven , in , dat hen

aanilonds helpt, en depyn verminderd.

Van de Steen , nog van 't Graveel,
j.,^,^^^.

weet men daar niet. veel, is

Breuken (hoewel men die onder de daar on-

Hollanders daar vind) zyn by d'Inlan-'^'^l'^"'^-

landers onbekend. Alleenlyk was daar een Breuken,

Inbooi'ling van 't Eyland Bali, niet ver-
j'^ji-^^^j^

re van Java gelegen , die in, of ontrent onderde

myntyd, een breuk had. Geen Inlan-lnbn-

Middel Hct belle middel tegen de Buyk- en jders willen te zeggen, wat hem ichort- dcrs.

tegen de

Bloed-

Ipop.

Bloed-loop is dit : Neemt gedroog-

de fchors van Manggoftan , en van de

Granaat-appel , Tubcr Regum , elk e-

venveel, een halve Nootemufcaat,met
zoo veel Bangle , fnyd dit allegader,

kauwd het met Pinang , en fwelgd het

iap in.

Anders is ook goed 't kruyd w Auris

Canina , of 't Honden-oor , «(Et de

wortel deszelfs , kauwd dit te famen

met wat Nootenmufcaat , wat Halia

Padi, kleen gefneden met Pinang, en 't

fap 'er afin gefwolgen, is heerlyk } dog
zo de Buyk-lüop uyt koude ontllaan is,

zo moet men de Wortel Bangle en wat
Nagelen 'er by doen , die kauwen, en

'er den buvk mede Imeeren , en dit zal

zekerlyk den Leider helpen. De Bato

Poan is 'er ook goed voor.

Zo men het nog llcrker Hoppen wil,

zoo neemt men een geheele Nootemu-
fcaat, die men uytholt ,zo veel men kan,

en dan met een boon groote zuivere Ben-

zöin vuld j dan graaft men die in de

heetc alTche , en wagt zo lang , tot de

Noot van buiten wat fvvart werd, welk
gebrande van die Noot men 'er dan af-

Ichrapt , en de rell geeft men den Ly-
der in.

Voor een oude en byna ongeneefely-

kc Loop, is de roode vcrfteende Akar
Bahar heerlyk , en ook de Madjacaan,

en rood Sandelhout op een Heen gewre-

ven , 't geen men met wat Canli , of

Ryll-watcr inneemt.

De fchors Hanea,of Same , in een pot

met water gekookt, en wel toegellopt,

is een heerlyk middel tegen de Bloed

te , fchoon zy 't zagen ; dog, zeker

Gelderfc?h-man , een Heer van myne
kennis

,
gaf hem te kennen , wat quaal

dit was , en wees hem middel aan , om

,

door een band die quaal te verligtenj

waar op zy zeiden , dat die quaal hen

onbekend , en dit de cerlle maal was

,

dat men daar van onder hen iets

hoorde.

Daar is onder hen ook een zoort van Melaats»

Kadal, dat is , Melaatsheid, bellaandeheid.

in groote witte vlekken , dog alleen

aan handen en voeten , die , mecter tyd

geheel wit weidende , aan die Iwarte

lichamen zeer affchuwelyk ftaan , hoe-

wel die quaal niet belmettelyk is.

Men heeft een Kruyd op Batavia,

waar af de wilde bofch-verkens nu en

dan wel eeten , en die weer van zo een

verken komt te eeten, werd befmet mee
de Melaatsheid of Lazerye.

De Lazerye , is daar zeer zeldfiam

,

dog op Batavia (van waar ze daarfchynt "'^ ^
'

gekomen te zyn) zeer gemeen. Waar
over Doótor IVilkm ter Rbyne ^ al voor

zj- a 50 jaren een Traftaat gelchreeven

heeft, waar inhy omllandig van de Le-
pra Afiatica handeld.

Zy bcllaat daar in , dat die menfchen,

voor al in 't aangefigt , en ook aan de

handen en voeten, vol bobbels, en et-

terbuilen werden , zoo dat ze 'er zeer

vervaarlyk uytlicn, en 't hair van baard

en winkbrauwen hen uytvalt.

Zy zyn zo dik van neus , als of ze ,

drie neuten hadden , zy hebben dikke

lippen , uytpuylende oogen, hangende

wangen , ja krygen met 'er tyd zelf

Loop ; dog de buytcnfle ichorfc moet
1 een ingevallen neus. Ook krimpen de

men'er af fchrappen. vingers, en tecnen, met 'er tyd geheel

Die van 't Eyland Key neemen Sa-
j

weg. In fommigen gcfchied dat by in-

goe-kruymen, met wat Clappus-pit 'er; krimping, in anderen weer by verrot-

n. Deel. 1 i ting.
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Hoofd-

Pyn.

ting,en afvalling.

daar aan gaan.

Aan de Lateri

,

den Roodenberg ,

mee haar dogter

Jaren lang kan men

een wcing voor by
woonde een vrouw
gefproten van een

Chineclbhe Vader en Balilche Moeder.

Zy werd in de wandeling Mai Bidji Bi-

eljiy dat is, iVIoeder met de bobbels, of

Puiften
,
genaamd. Beide deze Vrouwen

haar ganfch aangefigt , en voorhoofd,

was vol uytwafTchen ter groote van

druiven , en zy zagen 'er beide (hoewel

geelagtig van verw als al de Chineefcn)

ter plaarfe van die bobbels , bloed-rood

uyt , 't geen hen byfonder afichuwelyk

maakte. Men vertrouwt, dat dit ook
een zoorte van Lazery geweeft zy ; dog
men heeft aldaar noit eenig ander voor-

beeld, dan dat van die twee vrouwen,
gehad.

Daar is al een voorflag aan haar Edel-

heden in 't jaar 1701. gedaan, om een

Lazarus-huys in Araboina te maken

>

dog dit is, by fchryvens in 't jaar 1702.
den 4. February, om 't kleen getal der

zelven afgekeurd.

Naderhand zyn 'er egter nog al eeni-

ge, die aan de Lazery raekten , byge-
komen. Ook heb ik een Silverfmid, die

'er aan vaft was, gekend.

Men heeft 'er ook Hoofd-pyn , dog
daar tegen weer twee vafte geneesmid-
delen , die niet alleen ontdekken , of
den Leider door koude , dan of ze

hem door hitte aangekomen zy , maar
door welke die ook in 't korte te ver-

dryven is.

Zy fmeeren wat Sandelhout , dat ze

met water op een fteen , die niet af-

geeft , maar alleen afneemt (hoedanig

den bodem der Keulfche potten) is ge-

wreven , en tot een dun papje gemaakt
hebben, op 't voorhoofd j en in de fla-

pen des hoofds. Indien dat binnen een

quartier uurs , of daar ontrent, droog
werd , zoo is het een zeker teken , dat

die Hoofdpyn door hitte is aangekomen ,

en alzo door dit verkoelend middel kan
verdreven werden j gelyk die dan ook
in 't korte daar mede zal overgaan.

EnProc- By aldien het nu niet opdroogt, maar
vendaar nat blyft, zo is het eert bewys , dat die

'•

uyt koude ontdaan, en derhalven door
dat verkoelend middel niet te helpen is.

Men neemt dan Kruidnagelen , zo fyn

als 't mogelyk is
, gcftampt, en mengt!

die met wat water , om ze ook als een
papje, of Imeerlcl (even als dat Sandcl-

1

papje) aan 't hoofd , en de flapen te
j

fmeeren. Dit nu een zeer heet genees-

middel, tegen koude gebruikt , zal in 't

korte opdroogcn , en de pyn doen op-
houden) 't geen niet gefcliieden zou ,1

als men dat zelve geneesmiddel tegen
hoofdpyn, die uyt hitte ontdaan was,

op,

zou willen gebruiken ; waar uyt dart

ook blyken zou , dat deze pyn , uyt hit-

te ontllaande , door dat eerft-bclchre-

ven verkoelend middel van Sandelhout
moet weggenomen werden.

Vele krygen die pyn door in de Ma-
nefchyn (die daar zeer koud is) te ftaan,

of door van de zelve bcfchenen te wer-
den j gelyk ik die zelfs menigmaal daar

zo Iwaar van gekregen heb, dat ik niet

bequaam was voort te gaan , ten ware
ik de pyn nog wilde vermeerderen j

weshalvcn ik van de ftraat na huys
toe willende , veel moeite had , eer

ik daar komen kon j dog hielp 'er my
dan ten eerften door een papje van Na-
gelen af.

Daar is ook onder hen weinig ken- Ondet
nis van Genees- kunde , en nog minder d'Am-

van wonden te genefenj zy hebben maar j?"'"'^'^"

eenige vrouwen , die zig op weinig ge- reinig

neesmiddelen verdaan , en de Sieken kennis

maar zo wat ingegeven) helpt het , zo d" Ge-

helpt het. Van Salven te maken , we- "^"^,.

ten zy nog minder , behalven hun Bo-
bori , of een mengfel van verfcheide

drooge kruiden, en wortelen; 't geen
zy ook ren eerden in 't werk dellen, om
den Lyder daar mede te bedryken- Zy
kauwen ook wel wat Pinang met eeni-

ge andere kruiden , die zy fyn gekauwt
op het lydende deel blafen , den Lydcr
daar mede befproejende j en dit moec
helpen , of haar kond is valfch. Voor
hunne Ambonfche Pokken weten zynog
allerbed raad.

Tegen de Sprouw op de tong, hoCj^j.^j^j

fwart ook, hebben zy een heerlyk , cnt£„g„j]g

licht middel, leggende niet dan den bad Sprouw.

I

van denjamboesboom op dezelve, waar
mede zy die in 't korte genefen.

Anders werden hedendaags de Sieken,

in 't gemeen door Balifchc Geneeskun-
dige Vrouwen , of door Chinecfen,
beit genefen. Het fchynt dat zy de
Siektcn van datLand,en die lugtdreek,
beter, dan de Hollanders, kennende,
ook beter , en fpocdiger geneesmidde-
len tegen de zelve , weren uyt te vin-

den.

Zeer ervaren zyn die Balifchc Wy-^'^'fere

ven , niet alleen om imand heel voor- ^^^''^^

Ipoedig iets m te geven , zed ook om^ven,
by een fwangcre vrouw, als een ervarene leercr-

vroedvrouw haar pod zeer net , tot de
J!/"*^""^

minde omdandighedcn toe, waar te^^^^^-^j|^

nemen (gelyk ik daar zonderlinge en

verwonderens - wecrdige preuven van

wete j zonder oyt van mislukken on-

der haar gehoord te hebben) maar zy

zyn ook zeer handig, om door 't dry-

ken van eenige verwronge , of ander-

fins befeerdc Leden ,
gerekte fenuwen,

of diergelyke toevallen, imand in korten

tyd , hem op 'c lydende deel maar met
met
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met wat Clappus of Kajoe-Poetch-olie,

in de hand gewreven , Ibykende , te

herftellen. Ook zullen zy, door dien

hun vingeren van wegen die Olie zeer

glad zyn , zoo al wryvendc aanltonds

ontdekken , waar van daan de pyn ont-

llaat, en op de plaats, daar 't quaadis,

komende (Ichoon het met het oog niet

te zien is) zeggen^ daar j daar doet het

u zeer , 't geen dan , zo lang zy daar op
wryveuj de pyn wel wat vermeerderd,

maar nogtands weinig tvdsj daar aan

door dat wryven geheel genezen werd,
zonder iet anders daar toe te doen.

Zy werden gemeenclyk Bibi's, dat

is Juilcrsjof Ge.iceskundige Vrouwen
,

onder die van haar Land , of op Bali

,

genaamd. Zy gaan 's morgens vroeg

ten j- a (5 uuren uyt , wryven den Ly-
der dan 't lighaam wel een uur, of een

Dichiar
op geen
Been of
Ann-
brcukcn

Vcrilaan.

De Chi-

ncclche

Aiticr^

En hiin-

Jic Ge-
neesmid-

delen.

haU uur, ook geven zy hem des noods
wel van hare dranken in. Gemeenclyk
hebben zy tegen 8 of p uuren al haar

zaken al verrigt , en haar loon daar ne-

vens ontfangcn : want in 't algemeen

weet men daar (gelyk overal in Indien)

van geen borgen. Fatfoenelykc Lieden
geven haar van ider bcioek twee fchcl-

Imgcn , en geiAecne Lieden eencn fchcl-

Op Breuken van Beenen , of Armen
te gcnefen , verllaan nog zy , nog de
Chineefen, zig > maar daar toe werden
HoUandiche Wondhcelers gebruikt, die

onder de Hollanders als Geneeskundige
dewyl men geen eygentlyke Artfen daar

heeft, dienen, dog in verre na zo voor-

fpoedig niet , als veel Balilche Vrou-
wen , of Chineefche Geneeskundigen.

De Chineefen verbieden by na alles te

nuttigen , zodat de Lyderdikwils te wei-

nig heeft, om 'er af te leven, en teveel,

om te llcrvcnj 't geen zy doen , om op
de Siekte zo veel kragtiger te werken,
en om die zo weinige als 't mogelykis,
te voeden.

De Pols van een Sieken zyn zy niet

gewoon te taften , of te voelen (gelyk

hier te Land gelchicd) maar 't oor daar

aan te leggen, en 'er zo na te luyltercnj

't geen zy gemeenclyk 's morgens vroeg

doen, eer de Sieke zig beweegt. Hun-
ne Geneesmiddelen beftaan in verfehei-

dc Droguen, die met gcheele Doosjcns

(zynde een voet lang en breed , half zo

diep, en in verfcheide laadjens verdeeld)

van Java komen, en van welke, als ook
van andere , by hen zelf uytgevonden,
of hen in 't byzonder bekend , zy ver-

fcheide drankjens , en menglels , die

zy der. Sieken ingeven , maken ; op
welke zy ook veeltyds goede uytwer-
kingen zien.

Na dat zy 't quaad te boven geko-

men zyn, beveelcn zy den Sieken, om

weer wat kragten te kiygen , Ajam Ajim

Arak , dat is , een Hoen in Arak roetTicm.

zekere heilfame Olie (die ook de kraam-
vrouwen even na de VerlolTmg tot af-

dryving van 't quaad bloed veel gebrui-

ken) geftooft. Daar beneven beveelen
zy , als nog beter , een Ajam Tiem,
zynde een Iwart hoen (zo zy meeft ne-

men) fwart namelvk van vel , vleefch
,

en vederen , en zelf ook van een gedeel-

te van 't gebeente. Zulken Hoen, hoe-
danige daar veel zyn , kncuien zy in

ilukken, doen vleelch en beenen ie za-

men in een pot in zyn eygen nat, zonder
zout of fmout , alleen maar wat van den
allerdierftcn wortel Som (of Gcnfing)
'er by. Dit in die pot zeer dicht ge-
fmoord , leverd zeer weinig , maar ook
zeer kragtig zap uyt, 't welk zy de Sie-

ken beveelen in te nemen , met verze-

kering , dat dit
, gelyk ook de onder-

vmdmg leert, een groot middel tot her-
itelling hunner kragt is.

Imand , de Koorts hebbende ^ beve- Behari-
Icn zy byna niet anders, dan Canfi (dat deling

is Ryfl in ruym water , als een dun ^'^'^

brytje , met wat fout gekookt) te eten, )[°°^^;„j

waar nevens zy hem een weinig zoute de Chi-
vilch , in de zon gedroogt , toe laten neefen.

te gebruyken. Verder is hem byna
alles fchadelyk , en dierhalven verbo-
den.

Onder de Siekten van dit Land isme-
de het Bord ,by hen Oepas, genaamd,
waar door zy ook wel 't Colyk ver-
ftaan> een ongemak, dat zeer veel Lie-
den, die by der Zee fwerven, en, aan
land komende, velerley drank, en rau-

we Vrugcen binnenflaan , overkomt.
Men bellrykt hier tegen de geheelè

mage en borlf met Tabaks - bladen,
lange Peper, en Look , onder malkan-
deren gewreven. Daar op geeft men
den Lyder warm water te drinken,
waar in de fchors van Jati-hout gekookt
is > dog men moet zig dan wel wagten
van koud water te drinken.

Krabben , of Klooven in de voeten te

hebben, is een ongemak , dat de folda-

ten , die bloots voets loopen , veel

qucld ; alzo de grond zeer fcherp , en
aluynig is. Hier tegens is zeer goed
de voet over een pot, waar inKankong,
en klccnc Gelang gekookt is , te fto-

ven, en 'er die daar na ook , zo heet,

als men het verdragen kan, in te zetten,

't geen die klooven ten eeiften ge-
neeit.

Men heeft hier ook veel ongemak-
ken van den Ikan Sowanggi , en meer
andre Vifl'chen , welkers fteeken ver-

giftig zyn, wanneer men de Zeegen trekt,

of wel anderfins , wanneer men daar in

trapt. Hier tegen , of wel tegen 't

zwellen van de voet , dat 'er aanltonds

I i ^ op

't Bord.
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op volgd , is dit een goed middel cm 't ken is , met het voornoemde fny-gras

verbinden , op dat het fenyn niet voort-

loope.

fcnyn 'er uyt te trekken.

Midde- Men ziet de Vifch zelf te krygen,en
kn tegen legt zyn gal op de Iteck , die aanltonds
tHceivcn 'j. fcnyo 'er uvihaalt ; dos; zo men hem
v**!"! ver— J j ^ o
„"([jog niet bekomen kan, neemt dan Amfioen,

Viflchcn. en wryft die met zuur Limoen-ilip , en

-ftrykt dat op de (leek , dat 'er als op
koken, en 't zuyveren zal. Bind ook
ccn rood koper plaatje daar op, en legt

op het been de brccde bladen van de

Radix Toxicaria , na dat die bevorens

over 't vuur warm gemaakt is, totdat

zy begind te verHcnfen.

Andrc rooOen ook wel Sagoe-brood

over de kooien, knauwen dat, en fmee-

rcn het als een papje op de ftceken.

Ook is fwart A kar - Bahar gebrand

,

tot dat het heel licht werd , en zich

tot ccn meel wryven laat , tot een pap-

je met waier gewreven, en 'er op ge-

imeertj zeer goed. De Melk van den

boom Porie is mede van een goede uvt-

werking , als men 'er die op Imeeitj

maar vooral moet men niet vergeetcn

het gefiookcn been met het gras, Lalun,

gcficii.

op dat het quaad niet voortloope , te

verbinden.

Tegen vergiftige fteken van den Ikan

Bibi, Pylilcert,£<:c. gebruykt men ook
den wcriel Bori Fohon , die men fchrapt,

en op de Üeek bind.

Tegen de llckenvan den Ikan Swang-
gi,is de Olie, die uyt de in de Son geleg-

de Coemans , of Horenkens , komt , zeer

goed. Men ftoot ook de Itcert wel, en

maakt 'er pleyfters af.

Wci- Ook heb ik een jongen,of Slpnf, van
kingvan ^ulk een vifch gelleeken, en voor dood

cen-^"'
t' huys gebragt , met een Slangcn-iteen

flecn, in een half uur zien genccfen , en vol-

vanden komen herftcllen. De ftecn wierd op
Schryvcr jj, j^c^]^ gclcgc, en 'er ontrent i a 300

tellens op gelegen hebbende , vult hy ,

op dat hy door de kragt van 't vergift

met berllen zou, van zelf 'er af, en men
legt t'ie in een kommetje laeuw water,

of foete melk, ontrent 100 teilenslang,

daar men 't fenyn blaeuw en groen 'er

uyt bobbelen ziet , daar na neemt men
den fteen, en legt 'er die weder ecnigen

tyd op, dan legt men dien weer in de

foete melk , 't geen men zo lang ver-

volgt , tot de Lyder herlfeld is. Zo
als de Heen 'er de derde maal opgclegt

,

en afgenomen was , fprong de voor-

noemde Slaaf overeynde , en liep weer
henen , zonder dat hy zcdert eenig on-

gemak daar af voelde. De {leen zuigt,

of kleeft, zoo valt aan de v/onde , dut

men moeite heeft , om 'er die voorfig-

tig af te krigen. Men droogt daar na
den (leen wel af , en legt die dan weg.
Ook moet men zoo een gelteeken per

Tegen de fteken van de Echinus Se- Middc-

tofus, of de Boeloe Babi, dat is, de ver-lcntcgcn

kens-ilekels, moet men de handen met
^'J_^'^'^

gewrevenc Gember fmeeren, en dan zal niakkên.

hy u niet konncn qiietfen
,

ja zyn fte-

kels zullen 'er van omleggen. 'Zo men
'er af gelteken is, moet men 't lid zagt-

kens kloppen , om 'er de puntjes , en
ftekeltjes, uyt te krygen , 't lid wat o-

ver 't vuur, zo heet , als men 't verdra-

gen kan, houden, en 'er een papje van

graeu Akar Bahar opleggen.

Een groot ongemak voor menfchen. Als

ccrft in Indien komende, is het Rood- R"''*-

hond, zyndc een Iterke prikkeling van j"" *

't bloed , die zig met roode vlekjensf(.ii„g.

vertoont, en die men, vermoeid zyndc,

en itcrk Iwcetende, voornamentlyk ge-

waar werd , als men water , of bier,

drinkt , in zo verre , dat dezelve dik-

wils als onvcrdraagclyk is. Het belle

middel hier tegen is de kleene Suuring,

met Anvs gewreven , en die 'er opgc-

legt zyndc , zal de prikkeling ten ecr-

Iten verminderen.

Tegen Duyicling in 't hoofd, door

quade dampen , die uyt de maag op-

Itygen, ontllaande, r.eemd men maar de

fmal-bladige Ammelau Talam , of Siri-

um Alatum , fnydende de ranken kleen,

en eenige weinige itukjens met wat Siri-

Pinang knauwende, welkers fap men dan

infwelgt. Het is fcherp en heet, waar

door het de flappe lenuwen wederom
verllcrkt , en opfet.

Tegen de Water-fugt , waar mede^y^jgj.

hier veel Lieden ook gcquelt zyn , neemt Sugt.

men de Kclor-wortel van Cypcrus Ro-
tundus Pangaga te famen in water ge-

kookt, en zo gedronken. Als mende
fpitfen van Lalan 'er by doet, is 't ook
zeer goed tegen het Graveel. Anders

neemt men ook ;(vel een Poeder van de

gewreven Bori-v/ortel , en daar af voor

een man een vinger-hoed vol , dog voor

een kind half zoo veel , en neemt dit

met ilappen Arak in , 't geen 't water

ilerk afzet.

Tegen de Mcnllrua Alba , of witte Menflna
Vloed, necmd men de Wortels van de Alba-

Calappus-boom met de Wortels van Se-

rée, en de fchorfle van Totebo,'t welk

met Calappus-mclk gekookt , en 's a-

vonds gedronken
,

middel hier tegen is

een heerlyk Genecs-

Tegen quade Oogen , door de hitte Quadc

der Sonne , of anderfins , veroorfaakt,0'-'S'-"'

neemt men het witte Ailoaha met de

witte bladeren van onderen , en in koe-

le valeyen waflchende. Dit verkoelt

de oogien niet alleen heel leer , maar

foon piis boven de plaats, daar hvgeitee- 't verdryft ook 't jeuken , en neemt
'

.

'

zelis



A M B o I N A.

&c.

zelfs de cerfle bcginfelcn van een ccrft

aangroejcnde vlek, ot peerei , op 't oog,
en alle ichcmering van 't gelicht weg.
Hoewel ik tegen dit laat fte ook met zeer

goed fucces door zekere Chineelche

Do£torcs heb lien gcbruyken fyn- geflo-

ten gerafineerde Brood-fuyker , door

een rietje of pypje in 't oog gcblafcn ;

waar door zy een fchil , die men op
het oog als flauw leggen flig , in zeer

weinige dagen volkomen deed verdvvy-

nen.

Bloed- Vele zyn hier met Gefwellen , Bloed-
vinncn, vinnen, enz., vooral, die ecrlt in In-

dien komen
,
gcqueld , hoewel ik ook

wel Lieden geficn heb , die in Indien

geboren , en daar egter vol van waren.

Men legt op dezelve de bladeren van
Oculus Altuci , of Boero Malacca, of

dj bladen van Trong Hoctan droog ge-

Itooten, en met wat drooge witte kaik

geraengt , 't welk 'er op_,ermeert zyn-

de, de puyll open trekt, en de materie

'er uyt doet loepen. Daar na neemd
men Bakis Merah , die men wryft, op
het opene oog öf gat legt , na dat het

gcfuvverd is. Daar na legt men 'er wat
JLabi Labi , of de bladeren van Sajor

Pocieh , met Olie warm gemaakt, op,
dat de wonde geheel geneeil.

Hier tegen is ook zeer goed de Con-
volvulus Cartilagmeus , anders Dahon
Bifol genaamd j of de Agrimonia Indica

met watCurcuma,of Kocning (dat In-

difche Salïaraan is) gewreven , warm
gemaakt , en 'er op gefmeerd , dat niet

alleen die, maar ook alle andre gefwel-

len van den hals, en d'Amandelen, ge-

neeil. Zo het gefwel (gelyk aan den

hals wel gebeurt) inllaan mogt , zomoet
men Oebi Radja ceten , en die met Pi-

nang , of Water , wryvcn , en 'er op
leggen, waar door het quade ten eer-

iten weder zal uytflaan.

Tegen allerley ulceraticn gebruyken
de Inlanders , dit van de Maleyers ge-

leerd hebbende, gertieene Roetoe Roe-
toe bladen, met 't iap van Leraoen So-
wanggi gewreven , by 't welke zy een

ilukjc koper werpen , latende dit dus

een nacht liaan. Daags 'er aan koken
zy't wat op, en leggen het, als ecnCa-
taplafma, warm op de ulceratie, welke
het fuyvert, en opdroogt.

Ook heeft men nogeen ander zeer

goed middel hier tegen , te weten , fyn

gewreven blaeu'A'e Vitriool , op een

pleyllcr van zuyver wal'ch , zonder lin-

nen , ter dikte van een mes , waar by
wat Olie (om het zagt te maken) ge-

daan werd
, geltroyd j 't welk , op hei

gelwel gelegt , en met een andre pley-

Iter van wafch toegedekt zynde, in 't

cerft wel Avat trekken , dog allcnskens

verminderen zal. 's Avonds ncemd men

2^
dit 'er af, keerd het eens om , en men
zal in korten tyd hier af genefen zyn.

Veel Lieden zyn hier nu en dan ookKoerap,

met een vloejende of ook wel met eeni- ^^ *^ni"

ge andere foort vanKoerap, fcliurft of^°^'
omloop, zoo als men dit noemen wil, foort van

aan 't hoofd, oflyf, geplaagd. Schurft.

Hier tegen gebruykt men de geele

en afgevallene Candal- bladeren , ook
wel de Dahon Koeda , die men tot

afch verbrand , met verfche Calappus-
olie mengt , en op het fchurft fmeert.

De vuylighcid der aard-wormen, die men
's morgens by een op een hoopje leggen

ziet
,

gedroogd , tot een Poeder ge-

maakt , en met verlche Calappus-oJie

gemengd, is ook zeer goed. Hinghong
(een rood gracuwagtig Chineefch Mi-
neraal) met Arak gewreven , en zo veel

'er af, als men kan, gedronken, is me-
de zeer goed tegen Koerap , ook tegen

venynige flangebeetenjook genccllher,

gellooten , en met Sajor Kankong ge-

mengd 5 en 'er opgelcgt , fugtige bee-

nen.

De Vyt, by de Maleyers Mata lkan,De Vyt.

dat is, 't Viflchen-oog
,
genaamd

,
ge-

nefen de inlanders aldus. Als zy eerlt

met jeuken aanlcbmt , en begint te He-
ken , zoo verdryven zy dit door hec

lid met heet water llerk te wryven. Dog
als het nu volkomen de Vyt geworden
is , zo genefen zy dit met het meig van
de beurfe van Rangrek , of Angrek,
in water gewreven, en warm 'er op ge-
bonden. Ook neemd men wel de fpit-

fen van Lalan Jatsjombot , en daar af
zo veel , als men met drie vingeren vat-

ten kan, waar by mende MacaKoening
(dat is, de knoppen van Kurkuma , of
Indiaanfche Zaffraan) of drie Ihiks'eraf

genomen, voegt, al 't welke men fyn
wryft, en '.cv op fmeert.

De lleelcn van Angrek Laoet geno-
men , en der zelver merg op een lleen

gewreven, en op de vinger gebonden,
zyn zeer goed , als zy eerll begind

; ja

zal die geheel verdryven; dog zo zy al

gelet is, zal het de Vyt doen rypen^en
ook genefen.

Men heeft hier te Lande nog een an- Do Ta-
der ongemak , bellaandc in een' inkrim- teroega

,

ping van de fchamele leden , dat veeltyds ofSchiiJ-

doodelyk, en met een groot gevaar desP

levens, zo men 'er ten eerften niet voor
zorgd, vermengd is. De inlanders noe-
men dit Tateroega, dat is, in 't Portu-
geefch , de Schildpad. Zy gebruyken
hier tegen het teel-lid van een Kayman
of Crocodil , en dat van een fchildpad,

dat zy beide droogen , op een Itecn met
water en Lolan-hout wryven , 't geen
zy den Lyder 2 a drie dagen ingeven

,

en hem ook op de Lendenen, en op den
buyk, fmcercn , en daar na met loeten

li 5 Arak

.\
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Tegen
vcigit-

Arak te drinken geven, waar door hy

volkomen herüeld werd.

Veel menfchcn , vooral onvoorfigti-

ge en hier eerlt gekomenc ilaven, bly-

Krabben. v<^" Ichielyk dood van Crabbcn, die z.y

eten, waar in zekere vergiftige daim is,

welke door des kundige 'cr.uytgenomcn

zynde , is de Krab goed , en zeer lek-

ker. Zo men ten cerflen by zulk een

menich komen kan , dan is 'er raad, om
hem te helpen, daar hy anders door de

kragt van dit vergif llcrven zou.

Men gebruykfhicr tegen, als het beft

hulpmiducl,fwart Akar Bahar,gelchrapt,

of de wortels van biri Boppr.r , of van

Pil'ang Sowanggi,of wel die van 't fny-

gras Lalan, ergens mede ingedronken,

üf met Pinang gekauwd ^ en ingelwol-

gen , dat den Lydcr aanllonds al het

vergif zal doen opgeven , en uytbra-

ken.

K

Tegen Lapar Garam (zynde een roó-

de jeukerige opdragtigheid , of peukel-

tjcs , op de huvJ , zig met een fcherpe

vogtrgheid uytlatcnde) gcbruykt men
Goud, in water gelegt, waar mede men
den l.ydci- wafcht , die daar op aan-

ftonds baat vinden, en van dit ongemak
geheel zal geholpen werden.

Men gebruykt hier te Lande ook
de Lapis Cordialis, die men veel beter,

en kragtiger, dan de Bezoar, of Aapen-
fteen , houd.

Gelyk nu dit Land nog meer andere Werking

Sickten,en ongemakken aan 't lichaam \ï>" '^'^

der mcnlchen toebreniJt, alzoo heeft dc^"^['y''"^

mlandcr liicr tegen ook een groot getal

van bchulp-middclcn door 't gebruyk
der hcylfamc kruyden, en wortels, hier

vallende, uvtgevondcn , waar van wy
nu niet brecdcr lullen Ipreken , oordce-

lende, dat wy hier al lang genoeg voor

De Inlanders gebmyken ook , zo ras 1 Dottor, of Medecyn, gelpeelt hebben.

l'cii

,

Pleuris

,

Colyk

,

hen v/at fchort , Kocning , of Curcu

ma 5 of anders Bobon ,
gemeenelyk

Borri Borri genaamd, dat van Koening,

Tsjongkor, "ivaniango , of Ban'gle (al te

famen wortels) tot een fmeerfel gemaakt,

en zo op 't lyf gewreven werJ.

Alsook Tegen de Sawan, of de quade Lucht

j

tegen de ^^qj- ^^^ Kinderen gcbruvkcn de inlan-

Jert"; <^ers de fchaal van de Zec-luys , by dcja-
'

Kooit-' vaanen Mimi ,
genaamd , die zy hen

doen draagen , en dan zyn zy daar te-

gen bewaard, üok waflchen zy , hier

regen hare kinderen ook wel in water,

waar in de dekfcls van .de Mata Boelan,

of Knobbel-Horen, gelegt zyn.

Om de Jeukte van een Zee-fpat of

Zee-pyl, Qiial , &c. te doen vergaan,

is 'er niet beter , dan warme aich met

fuur Limoen-iap gemengd , en daar me-

de de handen een reys of twee gewre-

ven , en 'er een papje van fwart Akar

Balvir, fyn gewreven, opgelcgt zynde,

zal de pyn ten eerfteii overgaan.

Diirah Bclilli (zekere gcdioo.;de roo-

de bloedige vleeich-lappen , die alleen

ontrent Solor op eenigc klippen onder

water groejen) met wat water gewre-

ven, en ingenomen, is een hecrlyk mid-

del tegen de Koortien , alzo het llcrk

doet fweeten, waarom men ook 1 of
3

uuren , na dat men het zelve inger.oo-

men heeft , niet drinken moet , al had

men nog zoo grooten dorit ; maar niet

min hcerlyk is dit middel tegen de Pleu-

ris, Colyk, Krimping in den buyk, 't

Bort,en andre diergelyke ongemakken >

zelf ook tegen de PeriVmg , en tegen al-

le fenyn , tegen welk laat Ito men 'er de

wortel vanLoeftU Radja byvoegt. Toen
dit blad van Belilli eerlt in Japan gebragt

wieid ,
gold een Kati , of Indiaanlch

pond, lifRyxd. Het imaakt eerlt wat

liltig,en daar na zeer bitter.

moetende hier nog maar met een v/oord

byvoegen, dat de Chineeien den wor-
tel Genfing (andcis Niiï) dog van heri

Som genaamd , die van een zeer ho-

ge weerde is, alzo een once v.'el zoo a.

JOG Rvxd. gelden moet ^ zeer hoog roe-

men , en grjote Curen daar door, ge-

lyk mede met hunne Muxa, en 't bran-

den der Jigtige Leden met die Svolle,

gewoon zyn te doen.

Ik heb eenen Capiteyn der Chinecfen Giootc

gekend, Lim Thiangko genaamd , die Curen

een groot Arts was , en die zeker Jon- ^^^
,

.

getje, dat niet dan bloed waterde, aan-
anoi(.o.

Itonds hielp , en een Juffrouw van in

de vyftig jaaren , die agttien jareri

doof gewcelt was , aannam te gene-

fen, waar van hy ook zeer goede begin-

lelen toonde, dog de gierigheid van die

Dame, die wel geneien was, maar van
't geld geven j dat zy volgens Contraft

aan hem verlchuldigd was, ontilagcn

zyn wilde , was ooiiaak , dat hy haar

daar na. alzo hv merkte , dat zv hem
bedriegen , en zich veynfen wilde niet

wel geneien te zyn, zo doof, alszy wa«,

zitten liet , zonder na haar hoogcf bod,

dat zy naderhand doen liet , te hebben
willen luylteren.

Deze Chineefche Doflroivn weten
zomtyds wondei lyke dingen door hun-l^n^'-T^

ne kennis zo in de Leden- kunde , als in(^'|,inee-

de Kruyd'kunde, uvt te werken. HetfchcAix-

heugt my zeer wel, dat ik zekeren Heerlen,

van Aaniïen,dic vry Iterk tot de Vrou-
wen genegen was , heb hooren zeggen,

dat hy, op ButaviadoodelykSiek zynde,

en alle Medecvns,en inlandlchc Dofto-
1 effen , zonder eenigc vrugt gebruykt

hebbende, eyndelyk een zeer vermaard

Chineefch Doftor by hem ontbood, dis,

tegen den avond by hem gekomen zyn-

de , en aan zyn pols wat raet zyn oor

gcluy-



AM B O ï N A.

geluyfterd hebbende, hem zeide, Myn
Heer , gy zyt gevaarlyk , ja doodclyk ziek

,

en zo ik het u zeggen mag , ook zelf oo> -

faak van wve Siekte : ivant gy zyt zo ver-

re vervallen door te veel by vrouwen te

verkeeren , en uw Temperament komt my
zo ongeneefelyk voor , dat ik niet kan nog

durve aannemen u te geneefen , alzoo ik

verfekerd ben , dat gy dit , boe Siek gy ook

zyt , dog niet kond laten , en aldus alle

myne hulpmiddelen geduurig maar veridelen

zult , zoo ras gy maar een weinig zoud

mogen gebeterd zyn.

Ik Itond, zey deze Heer , verbaaft ^

hoe die Chinees door maar na myn pols

te luyfteren , de geheymen van myn
hert weten , en den waren grond van

myn Siekte zoo klaar ontdekken kon j

maar moell nogtans belyden , dat die

man de waarheid fprak , waar uyt ik

ook hoope ichepte , dat hy my wel ge-

neefen zou. Ik bekende dierhalven voor

hem j dat hy de ware reden van myne
Siekte net geraden had , biddende hem
zeer crnilig, om myne geneezing te wil-

len onderneemen.

Ik had veel moeite om hem daar toe

te bewegen j dat hy eyndelyk aannam

,

doch daar by voegende, dat hy nu nog
niet zeggen kon , of hy my van myne
Siekte zou konnen herftellen , maar dat

hy my daar af eerft in 't midden van de-

zen nagt, wanneer hy weer by my ko-
men zou, zou konnen verfekeren, ofdat

hy, dan geen kans daar toe fiende , my
ook waarlchouwen, en van mynen wa-
ren inwendigen ftaat kennis geven zou-

de. Hy quam dan ten twaalf uuren we-
der by my , luyilerende weer eens na

myn pols, en zeide, opryfende, dat hy
volkomen kans zag , om my te herftel-

len , indien ik my , gedurende dat ik
j

zyne Medicyne gebruykte , maar van

de Vrouwen onthouden konj dat ik aan-

nam te doen. Hy dan cenigen tyd over

my gegaan , en ik weer wüt kragten,

door zyne hulpmiddelen , die my groo-

ten dienft deden
,
gekregen hebbende,

wierd op zekere tyd zodanig door de

fwakheid van myn vleefch aangevog-

ten , dat ik my niet onthouden kon van

tot myn vorige fout ontrent de vrouwen
te vervallen , denkende, dat hy fulks,voor

die ecne reyle , onmogelyk zou konnen
merken; maar ik was hier in bedrogen

>

want zo als hy na myn pols wat gcluy-

fterd had , vloog hy zeer verwoed op,
verweet my zeer bitter, dat ik weer by
een vrouwmenfch geweeft , en dat ik

daar door oorzaak was, dat ik noyt recht

gefond werden, en dat hy ook noit ec-

nige eer aan my behalen zou, weshalven
hy ook niet genegen was, my langer te

dienen, de minen makende, van my te

willen verlaten.

.^;j
Stond ik in 't eerft , wegens 't raden

van de reden van myn Siekte verbaaft,

ik was het niet minder , toen hy my
zeide, dat ik weer by een viouv^-menfch
geweeft was; maar vrecfende, dat hy
my ,

gelyk hy dreigde , verlaten zoUj
zoo bekende ik hem myn misdaad we-
der , bad hem , dat hy my nog die rey*

fe wilde pardonneren , en beloofde hem
in alle oprechtheid, fiende nu klaar, dat

ik niets voor hem verbergen kon , dat

ik my volftrekt daar voor wagtcn zou,
op die voorwaarde, dat hy , zo hy my
weer fchuldig daar aan bevond , maar
aanftonds kon henen gaan. Na dien

tyd heb ik my, zeide hy
,
gewagt, en

ben ook volkomen van dien Artz ge-

neien.

Dit X.and geeft ook verfcheide zeer

heylfame Oliën, die in verfcheide Qua-
len grooten dienft doen. Gelyk men al-

hier zien kan.

De Kragten van de

COELIT-LAWAN,'!

KAJOE-POETEH, j^OLIE,

CERÈE, j

De Coelit-Lawan-Olie , is zeer dien-

ftig tot verfterking van de Water-vaten, ^^f'^^V
wanneer die verftopt zyn j om 't welk,

j^,ervall*

gelyk ook het traag wateren , voor te knde.

komen, men maar f a 6 druppels 'er af

met goedejenever , of iet anders , 's mor-
gens , en 's avonds , voor den eeten

,

inneemt.

Men gebruykt die ook uytwendig in

verrukkinge, of by contufie der leden,

en vooral by lamheid , ftrykende de
zelve over de lydende party.

Ook is zy van veel gebruyk tegen al-

le Jigt, Voet-euvel, enz.

De Kajoe-Poeteh-Olie , is een treffe-

lyk fweet-middel in alle Koortfen , wan-
neer men 'er 6 a 7 druppels af inneemt
met wat wyn ,

pas voor 't aankomen
der zelve.

Uytwendig 'er mede geftreeken , is

zy ook heerlyk tot verfterking der Se-

nuwen , tot 't verdry ven van alle pyn
uyt de gewrigten , by fware contufien,

ja zy necmd de lammigheid geheel en al

metter tyd weg \ als men 's morgens en

's avonds 'er zig maar met een warme
hand mede ftrykt. '

De Cerée- Olie , zynde het Oleum
Schxnanti , is zeer goed tegen het be-

gin van een Colyk , en gemeenc Buyk-'

pyn , vooral , als zy nog niet op haar

hoogfte is. . Men neemt daar 7 ;i 8

druppels van in met een lepel of twee
goeden Anys ; dog men moet zig dan

wag-
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DcAm-
boince-

fen be-

wcencn
haa e

wagten geen koude drank 'er op te drin-

ken, '/y is ook zeer dicnltig in Gra-

veel , als men 7 a 8 druppels mee wat
Jenever inneemt.

Als zy nu alles, dat zy konnen , hier

aan de Sicken ged;un hebben , en zy

eyndclyk komen te llerven , zyn zy,

(gelyk dat meell over al in 't Ooltcn

Dooden g'^'^hicd) gewoon hunne Doodcn te be-

wcencn, en luydkecls daar over tchuy-

len, en te wee-klagen , zig op de boril

te (laan, ja 't hair uyt het hoofd te ruk-

kenden andere diergelyke uytl'poorighe-

den te bedryven, fprekende de dooden

uan ; een laak , dic niet alleen by de Hei-

denen enMooren, maar ook nog (zoihl

als 't mogelyk is, om niet in handen van

den Fifca.il te vervallen) by veel Chri-

ftcnen gelchied ; hoewel men dat meer

op de buytea-plaatfen, en op 't geberg-

te , dan wel aan 't Hoofd-Cafteel , ver-

neemt.

Als zy in den Rouw zyn , zullen zy

op vreugde-maaltyden nog wel fingen,

dog niet anders dan zeker droevig Lied,

'c geen zy ten tyde , toen zy nog Hei-

denen waren
,
plagten te huylcn , om de

dooden te belchreyen j ook zullen zy

dan geen Tifa, die 'er anders altyd by
is, gebruyken.

Hier mede nu meinen wy , zoo niet

alles , altoos zekerlyk het voornaamfte

aangehaalt te hebben, van 't gene 'er van

de Amboineefen ia 't byfonder aan te

merken valt.

Buyten dezelve heeft men nog veel

Verdrc
plcgtig-

heden
in de
Roiiw-
Tyd.

andere Natiën , die mede in Amboina

houden
de.

Andre
Volke-
ren.buy- woonen , en zich daar hebben nedergc
ten tU*!! ,- . -• *

Amboi- ^'-'^5 '^ 2y °P ^'^h zelven ot die onder

neeszjg de magt van anderen geraakt zyn. Als
hicront- daar zyn Javaanen , 'I'ernataanen , Ma-

caflaren, Boegis, Balicrs, Boetonders,

Timorefen , Papoewa's , Bengalers , Pam-
pangers (of Manilhefcn ) Bimanefen

,

Mixcicen , Chinecfen , en Europiaa-

nen.

De Mixftigen zyn kinderen of van
Hollandfchc Vaders , en fwaric Moe-
ders (want noit heb ik daar kinderen

van een blanke Moeder, en fwartc Va-

V A N
kinderen, uyt de volgende huwelykcn
voortkomende , weer onder de Hol-
landfche telt.

Dit gellagt is , fchoon meeden tyd

niet zeer fraey (hoewel ik 'er ecnigc ,

die fchoon waren , onder gefien heb)

zeer moedig en trots, zeer Tyrannig,
en onverdraagelyk wreed tegen hare Ha-

ven , fchoon zy meeft zelf van flavenaf-

komlHg zyn.

Deze ingefetenen nu van Amboina
moet men weder onderfcheiden in vryc,

of in Haven. De vrye zyn de Amboi-
nefen (hoewel ook ecnigc der zelve , als

de Boeroneefen,en meer andren , door
den Oorlog in ilaverny geraakt zyn)

de Mixiligen, eenige Macaflaarcn , Tcr-
nataanen, Chineefen , en Europeers.

Van die llaafagtige zyn met 'er tyd,]viardy-

of door vrykooping , of door vry-ge- kers.

ving , veel fwarte Vry-licden (anders

Mardykers genaamd) voortgekomen,
dic zig zedert met varen, viirchen,ook

wel met den koophandel , hebben weeten
te geneeren.

De Kleeding van de Mixftige Vrou- Klecding

wen , als ook van d/e der Mardykers inj''-''^^^"''

t gemeen , is aldus. Vrou-

Zy hebben op 't voorhoofd nu en dan wen.

krulletjes, die met Qiiee-korlen , of iet

anders daar op vallgeplakt leggen. Ook
hebben zy veel hair op 't hoofd , dat

wel gewaflchen
,
gefuyverd, met Clap-

pus-Ohe glimmend gemaakt, en zo ag-

ter flangs-gewyfe rondom 't agter-hoofd

opgewonden , en op malkandercn hoe

langer hoe kleencr toeloopende
,
gelegt

en vaftgemaakt is. Hare tanden zyn

wit, en met houts-kool en fout wel ge-

wreven , en gefuyverd , en hare lippen

gemcenelyk door een Pinang rood ge-

verft. Over 't bovenlyf hebben zy een

fyn Netcldocks Badjoe , of half hemdje
dat ontrent de bodem en op de fchou-

dercn , en ook wel aan de handen , en
onder aan belet is met fyne kant tot

een boven- dekfel , onder 't welke de

vermogende nog een Tsjole , of onder-

borft-rokje , dragen , dat zy of toery-

gen, of met goudc knoop jens loeknoo-

der gefien , nog daar af gehoort) of wel pen. De mindere van vermogen dra-

van fwarte Moeders, en Portugeefche • gen maar een enkel , 't zy wit, grof , of

Vaders , die men Toepalfen noemt, i fyn, of voor dagelyks meeft een Salam-

zynde affctfels der Portugeefen, dic in

de cerfte tyden met eygen bewilliging

hier gebleven zyn.

De cerfte affctfels van een Hollandfchc

Vader, en een fwarte Moeder, noemt
men Mixfticen, zynde vaal, en fommi-
ge al vry bruyn van kleur, de kinderen

van een Mixftigc en een Hollander,

noemd men Poefticcn , en de kinderen

van een Poeftige en een Hollander Ca-
fticen , die by
Hollander , zyn

na zoo blank , als een

en na welke men de

poeris , of Bafta's, Bad]oe, dat rede-

lyk ruym om 't boven-lyf , en tot aan

de middelen hangt , hoewel de armen

vry nauw om 't lichaam fluyten. Van
haar middel tot byna aan de voeten dra-

gen zy eerft een 'l'api, of ündcr-kleed-

je, en over 't zelve een ander fraey, 't

zy Zyde , Chits , of ander kleedje, dat,

verfcheidc malen om hun lyf gewoeld

zyndc , met eenige groore Ipclden valt

gemaakt werd , en zoo gclpanncn om
het lyf ftaat, dat men de ganfche figuur

van
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Van hanr lighaam al zo klaar ziet , als of

^y naakt voor u Üonucn, dat, my in 't

eerlt zeer onltichtclyk voorquam , dog
met 'er tyd werd men die dragt al meer

il7

en meer gewoon.
Aan haar voeten hebben zy roode,

groene , blauwe , of andre Zyde of ka-

toene-Garen Koufen , en Muylen met
goud geboord, die gemecnelyk drie, a

drie en een halve Ryxd. koften , en o-

vcr haar linker fchouder ccn groote Ro-
de , l'eerfe , of andere Sahndang , of

hluycr, die 3 a 4 ellen lang, en ontrent

ccn of anderhalve el breed is , de goude

kant met lovertjes , die 'er rondom loopt,

en wel t of 7, vingeren breed is, mede
gerekend. Deze Salindang flaan zy 2

of driemaal over de linker ichouder, en

ioo over malkanderen henen , dat men
byna niet , als de goude kant , ziet , ter-

wyl het ccne eind van agteren op de rug

tot aan haar middel komtj dog van vo-

ren hangt het byna tot de knyen , dog
zy maken dit eenigllns ontrent de mid-
del vaft , breidcnde 't onderdeel wat
wyder over haren fchoot uyt -, dat zy
voornamentlyk doen , als zy zullen ne-
derfitten.

Aan hare regterfyde is gemeenclyk
een witte Ncusdock met kant , die zy
tuflchen haar lyf en kleedje infteekcn

,

latende die meede wat breed afhangen.

Men kan dezelve onder de Stofte van
Ternate, by de letters D. ü. afgebeeld

zien.

Dus opgepronkt zynde , ftapt zy on-
der een Kita-fol , of fonnefcherm ^ zoo
moedig henen > dat zy 'er weinige bo-
ven haar felven agt, vooral, als 7,y zoo
verre gekomen is, dat zy op een Ebben-
houte Stoel ook in de Kerk , en niet

maar, als de fnyders in Holland, met de
beenen onder 't lyf, op een mat ne-

der zit.

TWEEDE HOOFDSTUK.
DE Chineefen , en hm Erneering. Hun Capiteyn , en zyn Macht, l^-^an V

Oplluycen z-an hun Dochters , en van hare Huwelyken. Fan 't Pragti?
Hiiivelyk van Capiteyn Lim Thiangkó's Dochter, in 't jaar 1709. Schoo?ie Vuur-
werken , toen vertoond. Het Dckfel , en Dekken van 't Aangeficht der Bruyd.
Hoe de Bruydegom, en zyn Speelnooten ontfangen wierden ^^c. Des Bruyds Moe-
der befchreven. Hoe de Bruyd haren Bruydegom ontfangt. Hun Sombajcn voor
hun Ledekant , en verdere verrigting. Hun Speeltuygen op Bruyloften , en Begra-
vcnilTen. De Toebereyding van hun Tafel. En nette Huyshouding. Huys-
raad. Hunne Jalouzy over hun Frouwen, Seïdfame gewoonte in 'c Getal van hun
Dochters bekend te maken. Hun Gedrag ah de Vrouwen onvrugtbaar zyn. Hun
Tabak-rooken , en gevaarelyke wyfe van Vechten. Een dag, o/ Nacht, in'tjaar
voor de Jonge Dochters , om Buyten te mogen komen. Hun Offerhande aan de Sie-
len der Afgeftorvenen. Senden Gefchenken op hun en op ons Nieuwe Jaar aan
de Grooten. Hun [pelen met de Slang. Hun Theengs , in Prent verbeeld. Hun
fierk kloppen op Bekkens by een Eclypfis in de Maan. Spel hunner Kinderen.
//;^/w? BegravenifTcn. EnVy^ers by dezelve. Wit-gepleyftcrde Graven. Grau-
we Rouw-Sakken. Hoe lang zy Rouw dragen. De wyfe der Vrouwen , om de
Graven te befoeken. Oude, en Jegenwoordige Erneering defer Natie hier. Haar
Wagt-geld. Bevelen harer Edelheden tegen 't fierk inkomen der Selve. Mo'en
hier geen Tempel hebben. Ferfcheide Voorrechten van hun Capiteyn. Chinee-
fche Boedelmecfters. Ternataanen, Macaflaaren , Bahërs, enz. Hier noch woo-
nende.

DeChi-
nccicn.

BEhalven dit foort van volk zyn on- 1 men veel Moeskruyden, als kool , fala

der de befte Ingefctencn van Am-
boina de Chineefen te tellen; een

Natie, die zeer vernuftig , en byfonder

necrftig, gedienftig, en handig is, om
ccn lluyveitie te winnen.

Zy zyn al voor 't jaar löif. in Am-
boina geweeft, en voornamclyk met dat

infigt hier met der woon geduld, om hen
tot het bebouwen , en bethuynen van
het land te gebruyken, daar zy zeer be-

quaam toe zyn : want fonder hen zou
II Deel.

de, heerlyke radys, zo dik als onze con-^

commers , en rykelyk zo goed van fmaak^
pieterfeH, furing, groene turkfe boont-
jes , concommers , batatas , fpenagic,
water-meloenen , meloenen

, geele peen
(hoewel 'er die fcldlaam zyn) luyker-
riet, groene gember , ananaflen, goja-
va's, nevens meer andre dingen, moeten
miflcn; hoewel de Baliërs mede goede
thuyniers, en zeer ncerftig zyn.
Zy houden hier, en overal, waar zy
^ ^ zich
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F.nliun zich ncdcifetten , opene winkeltjes, en
Lmce- kraamtjens, in hun hiiyfcn , en voor
™8' hun deuren , waar in zy alles te koop

hebben , en voor een geringe winlt o-

verlatcn , vervullende geheelc llraaten

met zulke winkels , welke wel meeft

voor de Amboinccfen dienen , die niet

wceten , als van koopcn , als zy maar

geld hebben.

Zy zyndcvoornaamftePagters, voor-

al van den Arak , en van 't Beclliaal , de

Pagt van 't Hootd-geld,van deViflche-

ryen, van de Saguweer, Sec. Ook zyn

zy goede Timmer- lieden , Kiften-ma-

kers, en Smids, maken ookallerley heer-

lyke lloffen in hun land , die zy hier

vcrkoopen , behalven dat zy de voor-

naamftc Steen- en Pannebakkers zyn,

waar toe zy zekere erven ontrent den

opgang na 't gebergte van Soya, benoor-

den den grooten weg, bekomen hebben,

waar op veele van hen groote Lootfen

,

van 4 a foo voet lang , en loo voet

breed
,
gefet, en in welke zy ovens ge-

maakt hebben, om de fteen en pannen,

die zy onder die Lootfen (daar 't onge-

meen koel is) maken , te bakken ; hoe-

dunigen Steen -en Pannebakkery, als 't

een weinig wel gaat , wel 5 a 4 duy-

lend gulden (als men 'er zo jongens , en

5 of 4 buffels toe gebruykt) jaarlj^ks op-

brengen kan. Zulke zyn 'er 6 of 7 van

de Chineefen , en 3 a 4 van Hollandfche

Vry-lieden.

De vermogende Chineefen varen (ge-

lyk ook verfcheide Vry-borgers) met
hun Chialoepen , zynde vaartuygen met

een a twee maften, die zy of 30 laften

voeren konnen , na Batavia , Makaftar

,

en meer andere Geweften-, en van 16

of 18 zulke Chaloepcn , waren 'er ruym
een douzyn Chineefen , en niet boven 4
a 5" de Vry-borgers tocbehoorende.

De Chineefen , die in 't jaar 1709.

7.ulke Chaloepen hadden, waren deze:

Sithiongko , Capiteyn der Chineefen , had

'er twee ,
^le Scko ^ Ongfatje , Tfihoko,

IM-Sari, Soe-Pajfo , Oingkoko , 'tsjan-

tsjamh^NjaiTyeko^^te Iko ; MayNongko.

Met hunne waarcn nu hier gekomen
zyndc, verkopen zy die als Groftïers aan

deze en gene mindere kramers.

Daar zyn 'er ook , die Araks-brandery-

cn in Compagnie hebben. Dog op ho-

ge ftraf is 't hen verbooden , Zee-qual-

len, Dutroa, of diergelyke dingen , 'er in

te mengen , alzo die de menfchen te eer

dronken , en ook dikwils wel zoo dol

maken , dat het hen aan hunne gewond-

heid zeer benadeeld.

Andere geneevcn zig ook met Hout-
zageryen, tot welke zy i f of zo Slaven

gcbruyken, en die in een jaar aan hun
mcefter wel 5 a 4000 gulden op kon-

nen brengen, te weten, van de balken.

INGE VAN
ribben, latten, planken, en ander hout-
werk, dat 'er ahyd van nooden is, en al

.

het welke hier contant, en aanftondi,

betaald werd.

Zy betalen voor Hoofd-geld, \ Ryx-
daalder 's maands ider , dog zy zyn
Wagt-vry.
Zy ftaan ook onder een byfondcr

Hoofd , ofte Capitey n , die een groot

aanfien en vermogen onder hen heeft , en St"'!,^*'

door den Landvoogd , en zynen Raad,eniyn*
aangefteld weixl , dat gemeenelyk voormagt.

zyn leven is , ten ware hy om deze of
gene misflagen , of wegens klagten van
den Landvoügt , mogt afgcfet werden j

gelyk dat den ouden Capiteyn , Lim
Thtafigko 1, overgekomen is , in wiens
plaats Sithiongko f den ip.July, in 't jaar

1707. gekoren, en door den Capiteyn
der Nederlandfche Compagnie, DeFis-
fcher^ den Heer Sipman, Hoofd derkuft
Hitoe , en den Secretaris der Politie,

Balthafar de Brttyne , ten 4 uuren voor-
gefteld wierd

, gevende 's avonds ten 7
uuren een pragtig maal op zyn Hollands
aan veel Hollanders , en andere Lieden vnn
aanfien , al 't welke met een gedans van
jonge Juffers , onder Bas en Violen , en
veel heerlyke Vuurwerken, 's nagts ten

1 uuren , wanneer wy den Heer Land-
voogd t'huys brngten, bcfloten wierd.

Zy zyn , in 't ftuk van Negotie, de

gaauwfte Kooplieden , die men in Indi-

en heeft, die, om eencn ftuyverteyin-

nen , de Stad op en neder zouden loo-

penj dog zy zyn ook zeer loos, om ie-

mand , als men niet wel toefiet , ie be-

driegen , hoewel ik anders onder hea
zeer trouwe en eerlyke luyden bevon-
den heb , op welke men immers zo veel

ftaat , als op den beften Hollander , ma-
ken kan. Ook weten zy alles, dat men
hen voordoet , na te maken , zelfs heb
ik 'er gekend, die zig ook op 't maken,
en herilellen van Horologicn zeer wel
verftonden. Zy beminnen de Konflen

,

en zyn fterk voor de Zeevaart, en Land-
bouw j dog 't zyn door de bank geen
Oorlogs-mannen j maar konnen over
beufelingen een groot gerugt maken.
Wat hunne gelbilte betreft , zy zyn

rcdelyk kloek, en veele al vry lyvig,dat

zy geerne zien ; want dikke lieden

zyn by hen mannen van aanfien , en zo-

danig zyn zy gewoon hunne Helden

,

die zy in langwerpige Tafereelen , en

Prenten , in de huyfcn ophangen , te ver-

beelden.

Zy zyn niet blank , maar uyt den
bruyngeclen , en
gene , die c

büoren zyn,

ons vcrlchillen ; dog die van Fokjcn,

en de naburige Gewetten om de Suyd,

zyn bleekgeel , niet plat , maar rcede-

lyk

bleek ; hoewel die

om de Noord in China ge-

in blankheid niet veel van
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iyk welgcmaaht van neus

uytfteckend van bovenaangefigt, fwart

dog iccr nauw van oogen, byna zonder

winkbiauwcn
,
groot van knevels , dog

of geencn baard ot maareenige idele zeer

lange hairen aan de kin hebbende , van

welke
,

gelyk ook van 't hair hunner

hoofden , zy zeer veel werk maken.

Hun Hoofd -hair, waar op zy zeer net

zyn , en dat alle weck gekcmd werd,
en even als dat der vrouwen na 's lands

wyle met Iware ibcngen (alzo zy 't zeer

lang dragen) tegen 't hoofd op,- of om-
gewonden is , is pik-fwart , en gemee-

lyk zeer glimmende van den Olie, waar

mede zy dat llryken, over 't welke zy

dan, om 't zo glad te houden, nog een

dun netje van paarden -hair trekken,

ilekende daar agtcr in ook wel een

Ichildpadde - of andre kam , behalven

cttelyke naalden, in welken toellel zy

eer een vrouw , dan een man gely-

ken.

Niets agten zy zo hoog , als dit hun
Hair , en Baard , hoewel 'er gevallen

geweeil zyn, dat dezen en genen, alles

veripeeld hebbende , ook dat verlpeel-

den j dog dan hebben zy ook by geen
andren cenig aanficn ; maar dit moet
men van de rechte Chineefen verftaan

;

want anders moeten zy op verbeurte

van hun leven , zo zy in China komen
willen , hun hair fcheeren en mogen
maar een tuyt op zyn Tartars dragen.

Zy dragen in 't gemeen een wyde wit-

te lange Cattoene of ook wel een blau-

we keel , tot een boven-kleed , en onder
dezelve een lange witte kattoene wyde
broek, die onder fmal , dog open is,

waar aan zy gemeenelyk een groote ro-

de Lakcnie Beurs met Quaften , aan de

eene zyde onder die lange rok vaftma-

ken , waar in zy hun geld hebben.

Vorder gaan zy met bloote beeneuj
dog dragen Chineefche muylen , die by
na als gclHktc dubble vilten , of als

bord-papier zyn. Ook gaan zy, by flv-

kerig weder, wel met Tsjeripoes-

De vermogende gaan gemeenelyk
ook met zulk een witte keel, dog alszy

op zyn bcit opgefchikt zyn, hebben zy
over die keel nog wel een andere wyde
rok van Damali:, Violet Gaas, of van
eenig ander fr-aey Hof.

Het Z}n groote fpeelers met de kaart,

en Dobbel-llecnen , en op 't Verkeer-
en Schaakbord verftaan zy zig befonder

wel
,

ja fchamcn zich niet zelf in 't o-

penbaar op de llraat te fpeelen , en dat

zo driftig , dat velen zig daar door in de
grond bederven. Het is daarom ook

,

dat 'er op hun toppen en fpeelen een

exprefle Top-pagt al van ouds ingcfteld

fchryvens harer Edelheden afifefchaft,

hoewel naderhand weer in Itand ge-

raakt is.

Ook zyn zy groote Liefhebbers van

Comédien , en Blyfpcelen , en indien

zy (voor al die op Batavia wooncn) een

goeden tocht gedaan hebben, zo moet
'er , 't koft dan wat het wil , ten min-

ften cenWajang-fpel (dat een Comédie
der Chineelcn is , die hen ontrent loo
Ryxdaalders koft) op ftaan.

Het zyn ook groote Rekenaars , die

in een oogenblik , met boontjens aan

eenigc fpyltjcns geregen , een groote

fomme konncn uy trekenen, en ons daar

in verre overtreffen.

In omgang zyn zy zeer beleefd
,

vriendelyk , en zeer onthaalende , als

men hen komt befoeken. Als zy ons

zullen groeten , zoo üeken zy beide de
handen in hun wyde mouwen eerft wat
voor uyt, en brengen die , terwyl zy
het lichaam zeer voorover buygen , zo

al bevende, en die al hooger allenskens

oplichtende, na het voorhoofd toe.

Zy hebben geen vrouwen van haar ey-

gen Natie , maar gemeenelyk Macas-
faarfche of Balifche , met welke zy
trouwen, onder welke eene de opperfte

is, zynde de andre tot twee drie toe,

zo veel elk 'er hebben wil , maar zyne
byfitten , en dienareflen ; hoewel de
kinderen van alle deze moeders gelyk
deelen zonder eenig onderfcheid , of zy
van de echte vrouw , dan of zy van de

byfit zyn. Staan hem die byfitten niet

langer aan, hy verkooptfe, en koopt
weer andre.

Met deze vrouwen eeten zy noytj

maar ider van hen eet byfondcr , en

op-

is , hoewel 't wcing helpt zo dat zy
in 't jaar 1675. '^^'^ ^^- Februarv, by 't 1 Chineefen ,

Rk i

de vrouw moet hen dienen , en

paffen.

Deze hunne vrouwen bemoejen zig

niet alleen met de huyshouding , maar
verftaan en dryven den handel immers
zo wel , zo neerftig , en verftandig , als

de mannen.
De Dogters zyn zy gewoon van de Van't

9 of 10 jaar af op te iluyten, en geen opOuy-

Bruidcgom ziet zyn Bruid voor op z.yn'^'^"]!^"

trouwdag, en indien het lieden van ver- j™ ^^'

mogen zyn, vallen hunne huwelyken van 'hare

zeer prachtig , zynde het aanmcrkens Huwc-

weerdig , dat onder hen de Van altyd 'y'^'^"-

eerft, en daar na de voornaam uytge-

fprooken , en dat by hen ook noit be-

vonden werd , dat by vooi beeld een,
wiens VanLim is, met geen andre, Lim
genaamd, of die Qiie is , met geen an-

dere , de gcflagt-naam van Que dragen-

gende, trouwen mag.
Ik heb (\cn 18. Aiiguftus, in 't jaar Vaii't

1709. de Dogter van den voornoemden piagtu;

Lm Tbia>izko , geweien Caiiitcvn der f^y"<^-

en fiatdyk,Oapiicyn

met

1 ö"-

zeer piagtig.
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mee een Chinees van zeer goeden huy-

fe, en in China gebooren (waar op zy

1^^', veel gewoon zyn te letten) zien trou-

intjaar' wen. Het ging op deze wyze toe.

1709. Ten zes uuren 's avonds vonden wy
de Bruyd in een groot Zyfalet fitten.

Zy was met een groote wyde appelbloe-

fem-zyde Chineelche rok , een heerlyk

Huk werks , bekleed , zynde die om haar

middel met een koftelyke ledere fwarte

Riem , of Gordel, die hier en daar met
Maflive goude Plaatcn , en met konftlg

opwerk verflerd , en ontrent drie vin-

geren breed was , vaftgemaaltt , en toe-

gehaalt.

Op haar hoofd had zy een fchoone

Appelbloefeme Zydc muts, of een ron-

de bonnet , met een diergelyke breede

beugel, of rand , als de riem om haar

middel was, dog wat fmaller , hoewel

anders van 't zelve verguld opwerk op

een fwarte grond , en daarenboven nog
met veel Peerlen, Diamanten, en andre

Geftecnten verficrd , behalven dat 'er

ook nog eenige riften met geregcne

Peerlen ter zyden die muts , ter lengte

van een fpan , afhingen.

Zy had aan hare voeten Zyde Kou-
fen , en witte muylen , en geleek in

die toetakeling veel eer een man dan

alzo het een ru-

19 of zo jaaren

een vrouw , te meer ,

fligc vette bafin van
was.

Zy wierd door twee Chinccfche Staat-

dogtcrs aan wederzydcn gewaayd , wel-

ke Staatdogters mede met hare korte

fwarte zyde Rokken over haar witte

onderklecdjes , zeer wel na mannen ge-

leken. En gefchiedde dit waejen met
groote Paeuwen-llcerten , om dat het

door de meenigte der Dames , die bin-

nen gekomen waren , om deze Cere-

monie te zien , en ook door de ademen
der genen, die buyten dit vertrek wa-
ren , zeer warm was.

De Bruyd iat tot feven uuren toe met
haar bloot aangeficht, ftond van haaren

flocl op , toen ik binnen trad , om haar

veel heil te wenlfchcn met haar huwe-
lyk

,
groette my , en ging toen weder

zitten.

De tweede kamer , aan de andere zy-

de van 't voorhuys , was vol van hare

vrienden, dog alle maar in die van de

vrouwelyke Sexe bcftaande , waar on-

der ook vecle jonge Juffers, Kinderen

van de aanfienelyklte Hollanders alhier,

waren.

Zy zat wel in 't diepfte van hare ka-

mer, dog zo recht tegen over de deur

dat haar gezigt op alles , wat daar

in of uytging , quam te ipeelcn , al 't

welk zy , door 't groot getal ontftoo-

kene waflTche roodgemaakte , en vergul-

de Flambouwen , hier en daar verdeeld,

INGE VAN
zeer gcmakkelyk door de dunne Jalou-

zy-m.it , die voor hare Kamer-deur
hing, begluuren kon.

Zy had a;\n haar rechterhand twee
Chineefche, buyten-gemeene koilclyke

roode verlakte en vergulde Ledckanten

,

die van een ièldi'aam pragtig fatloen,en

uytdrukkelyk voor haar uyt (]hina ont-

boden waren. Het voorfte , dat als een

heerlyk overdekte opcne fitplaats was

,

zou voor de jonge lieden ecrft dienen,

om 'er op te fitten , en kennis met mal-

kandren te maken, en het agterfte, dat

met veel bloemen beftroyd , en heerlyk

behangen was, zou dienen om 'er op te

flapen.

Dicht by dit laatfte Ledikant hingen

om hoog aan de folder twee langwerpi-

ge feskantige groote en met zeer fraay

befchilderd Gaas bekleede Chineefche

lanteernen , waar in veel Keerfcn brand-

den.

Ter linkerhand van haar zagmen twe
ftoelcn tegen de Zy-vcnfters dezer Ka-
mer , en een tafeltje daar voor , waar
op eenige brandende Kaarfen ftondcn,

en deze en gene fnuyfteryen van Confi-

turen, enz.

Zo als men die kamer inquam ftonden

'er twee roode verlakte vergulde Scher-

men, een ter rechterhand tegen het be-

fchot aan, en een agter de deur , waar
op een groote menigte van koftelyke

kleedjens , en andere Sieraaden van de

Bruyd, hingen.

In 't Voorhuys , dat zeer groot , en

met menfchcn zeer opgepropt was , hin-

gen fes leskantige groote Lantaarnen,

die al mede met zeer fray beichilderd

Gaas overtrokken waren.

Men zag daar in 't diepft van 't Voor-
huys , zo als men inkomt , een groote

en gefchilderdeTyger tegen ccnbefchot

geplakt, op een Chineel'ch vel papier,

dat wel drie ellen lang, en anderhalf el

breed , en die al vry levendig daar op
vertoond was , en even ter zyden den

zelven waren 'er nog twee , wat kleener

geplaatft.

Ontrent in 't midden van dit befchoc

ftond een kleene verlakte Chineefche ta-

fel, en daar op een kleen verguld Af-

godinnctje in een kleen huysje, en vlak

voor 't zelve een potje met brandende

Wierook, en aan wedcrfyden verfchei-

de Confituuren , Pyramidaals- wyfe in

fchoteltjens geplaatft.

Aan weerfydcn van deze tafel fton-

den twee dikke lange roode vergulde

Wafch-Flambouwen, dog de naafte aan

de tafel met fchoone gefchildcrdc Draa-

ken omvlogten zynde.

Voor dcie Tafel , of met de rug 'er

tegen , ftond een fraeje Leuning-ftoel

voor den Bruidegom alleen -, aan zyn reg-

ter-

<
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tcrhanJ ïlonJeii 'er twee voor zyne

Speclnoots, en aan zyn linkerhand een

voor den perfoon, die voor Priefter, ot

wel voor vcrlbcker vau 't huwelyk fpecl-

de j ook ftond 'er een voor den genen
,

die de plaats van de Vrienden der Bruyd

waarnam , en die i^efteld was om den

Bruydcgom te onthingen, dlzo dit noit

door een van hare bloedvrienden zelf

gefchiedcn mag.

Op deze itoelen hingen ook fraeje

met bloemen gedikte klecden , dezelve

ftonden f of 6 voeten tegen over mal-

kanderen van een , om die luflchen-

plaats tot het ontfangen van den Bruy-

dcgom, en tot het maaken van Com-
plimenten , en beleefdheden , over te

laten.

Schoone ^^ Bruydegom qiiam 's avonds on-

Vuur- trent negen uuren by fchoone lichte

wfrkcn, maan, hoewel 't alomme rondom hem
'°^" y '•''" van Lanteerns , niet min, dan van men-

fchcn, volwas. Als hy nu naderde,

wierden 'er fchoone Vuurwerken (waar

in de Chineefen weinig huns gelyk heb-

ben) en longs (een zoort van Vuurpy-
Icn) aangeftoken en opgefchoten.

Alen vertoonde een Aap levens-groo-

tc in 't midden van de vlam , die wel

een quartier uurs, en langer , vuur pis-

te. Men fag 7 groote ronde Lanteerns

de eene voor , de andrc na , na beneden

lakken , en cyndelyk alle 7 , ider met
een brandende keers 'er in , boven mal-

kandren wel een quartier uurs lang han-

gen.

Daar na wierd 'er een hcerlyke Wyn-
gaard met zyne ranken , groenagtige

bladen , en met blauwe druyven , zoo

konftig vertoont, dat ik wel bekennen

wil noit iet frajers gefien te hebben j

behalven dat 'er nog andrc tuflchen-ko-

mende , en daar op volgende vuurwer-

ken , vernomen wierden , die verdien-

den van Konflenaars gefien te wer-

den.

Gedurende de inleiding van den Bruy-

degom wierd 'er voor het Huys van tie

Bruyd, dog binnen de Pagger ; of hei-

ning , met allerley Balifche Speel-tuy-

gen van Gongs, Tataboangs, Gindeers,

en op Cimbaalen
,
gefpeeld. Hy ver-

fchecn met zeer veel ilatie , geleyd van

drie aanfienelyke Chineefen , die zeer

fchoone blauwe en iwarte zyde rokken,

met witte breede kleppen boven, even

als hy , aan , en een hcerlyke fwarte

genette muts van üaat op hadden , dog
met dit onderfcheid , dat op des Bruy-

degoms muts een platte vierkante fchoo-

ne Barn-ileen , en op die der Geley-hce-

ren ider een fraye Robyn llond.

'Z,y verfcheenen ook met zeer veel ro-

de Wafch-Flambouwen , en voor hen
wierd een heerlykePoan (zynde een Py-

ramidale-boom met vrugten , zeer le-

vendig en fierlyk van wafch gemaakt)

van verfcheide mannen , alzo die vry

groot was, gedrjgen , terwyl twee an-

dre perfoonen vervaarlvk op twee ko-

pere bekkens klopten, om de quadegee-

Iten , die in de lucht fweven ,cn dit jong

Paar benadeelcn mogten,dbor al dit ge-

rammel als met geweld weg te dryven.

Men had werk , wegens 't groot getal

der toekykers , die in huys gedrongen wa-
ren , om de kamer van de Bruid te naderen,

niet regen ftaande al de Caffers , of Ge-
richts-dienaars van den Fufcaal , nevens

hun Geweldige, of Onderlchout, voor

dezelve de wagt hielden , om de men-
fchen 'er af te houden.

Zo als de Bruydegom nu binnen trad ^ Het dek-

wierd de Poan , en twee Lanteerns met lel , ea

brandende Keerfen , dog fmaller als al-
<|ekkea

Ie de vorige Lanteerns , en met zulken ^^^a^^

rood gaas bekleed , voor de Bruid gebragt, liditder

die na zeven uuren haar aangefigt ^ en Bruyd.

hoofd , met een lichtblaauwe groote

floerfe doek bedekt, en zoo gefeten had,

doch in dier voegen dat zy wel ieder een,

maar niemand haar, befchouwen kon.

De Bruydegom wrerd van den Chi-

nees Hok Sari, die 'er toe gefield was,
zeer plegtelyk ontfangen , terwyl die

kloppers op de voornoemde bekkens niec

ophielden uyt al haar magt agter my op
dezelve te flaan.

Zo als hy pas binnen gekomen was, Hoede
werd hy eerft door den voornoemden Bruyde-

Hok Sari (die meefter der plegtlykheden "°"^ ^"

en ontfanger der vrienden in den name Spcel-

der Bruyd was) met veel diepe buygin- nooten

,

gen van 't hoofd en lichaam voor hem ontfan-

in 't byfonder , doe fondcr een woord §^" "'i^l:"
/- ^

1
'O den , öcc,

te ipreeken , ontmoet , en als verwel-

komt , al welk ftuypen , en ootmoedi-
ge buygingen , wy voortaan door 't

woord van Sombayen zullen uytdruk-
ken.

Na dat nu de Bruydegom, en zyne ge-
ley-Heeren , binnen getreden waren,
maakte de Ceremonie-meefter , met bey-
de de -armen in zyn lange mouwen zig
omlaag tegen de grond buygcnde, ge-
lyk ook de Bruydegom van zyne zyde
dede, een zeer diep compliment , ftaan-

de de een tegen den anderen over. Daar
na maakte hy weder een half compli-
ment , houdende Je armen in zyne
mouwen maar om hoog , en na zyn
voorhoofd ; dog flocg zyn gefigt mee
zyne armen op een ieldlaamc wyfe na
zyn linkerzyde toe ; gelyk de Bruyde-
gom ook deed , ftaande aldus dwars van
malkanderen at".

Toen ging Hok Sari met een groote
eerbieding zeer langfaam na des Bruy-
degoms ovcrfyde , co de Bruydegom
weer na de andere zyde, en toen maak-

Kk ? te
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te de Bruydegom weder ccifl; een diep gcns de Scdcn enPlcgtclvkheid dcrChi-

l;omplimer.t , tot de aarde toe , tegen neefen by hunne huwelykcn , toen niec

//ö't iS^;/, en die weer tegen den liriiyde- gefien werden , en vertrok derlialven,

gom, die hem nu als bedankte, en even om alle redenen van ongeval van dithu-

ccr.s, gelyk te voren , het halve kom- wclyk af te weeren , na een andere ka-

pliment dwars af van malkandren
,
yder mer , daar zy dien avond, en nacht , al-

weder de mouwen en armen na de lin- leen bleef.

kerfyde dnijende, 'er byvoegde.
;

Ondcriuflchen bragt men ook Thee
Daar na gingen zy beiden met een gro- aan de Speelnooten van den Bruydegom,

te deftigheid na den Stoel, die voorden en aan llukSari^ dogditgcrchieddcdoor

Bruydegom gcfchikt wasj dog IJok Sa- een ander bediende van 't huys. Deze
)i veegde het kleed , dat op dien iloel '

dronken 5 a 4 kopjens , en toen kreeg

lag , met zyn mouw wat af, en toen de Bruydegom berigt,dat de Bruyd was

fombayden zy beiden driemaal voor die opgeltaan, en na haar kamer-deur quam
om hem de eerftcmaal van haar leven te

ontmoeten, en te ontfangen.

Zy wierd zeer plegtclyk door haar Hoede

_ Groot-moeder, en Moey , de vrouw Bruid ha-

IJok Sa>i de Geley- Heeren , of Speel- j
van eenen Que Seco, by de hand ge- f'^nBfui-

nootcn , en den Huwelyks-verfoeker , leyd , en door hare twee Staat-dogterSj^^^^^'JJ^

gclyk zy hem weder zeer ftatelyk , op mede zeer heerlyk opgcpronkt , en die

de voornoemde wyfe beantwoordden. En haar by den kolielyken Riem, of Gor-
del, die om haar middel was, zagt vaft

bielden, onder fteund, en zo voetje voor
voetje dicht by de deur vm haare ka-

mer geleyd , wanneer de Bmydegom
binnen trad , lichtende zeer zedig den
floerfchen doek van haar aangelicht,

dien hy toen in zvn mouw Hak.

Zo ras zy malkandren nu zagen, pjun
fombayden zy zeer nederig en ftatelyk Somba-

d'een tegen d' ander, en gingen toenjen^oof

dit Jongetje, ncderley; 't geen hy, bylzagtjens , ter fyden malkanderen , na{l"P~'f"

lloel , waar na de Bruydegom ter linker

zyde van zynen ftocl ging ftaan.

Even zodanig nu , als met de Bruy-

degom gefchied was , complimenteerde

na dat zy alle vyf nog eens famen ge- '
del

fombayd hadden , zaten zy allen ne-

der.

Na dat zy even gcfeten waren , bragt

een kleen Jongetje , een van des Bruyds
vrienden , den Bruydegom een kopje

'1'hec i die dat , na daar voor gefom-
bayd te hebben , aannam , en een toe-

gevouwen papiertje met eenig geld op
iet Theebakje , tot een gefchenk voor

t Ledekant , waar op zy flapen zou- en verdre

den , op 't welke ondertuflchen een verrich-

Irhoone zyde matras , met korte ronde ^'"8-

het tweede kopje Thee , verdubbelde,

leggende toen twee zulke papiertjens

met geld 'er op j waar op hem dit jon-

getje een cy gaf, dat hy voor eerll in
|

Zyde ftyf-gevulde Chineefche kudens,

zyn mouw, en naderhand in de raouw gebragt was. Voor 't zelve geko-
van de Bruyd wierp, gelyk wy nog zeg- ! men, fombayden zy ook daar voor , en

gen zullen.
j

gingen toen op die twee Itoelen , agter

Ondertuflchen rammelden de voor- :
het voornoemd tafeltje, ter linker-hand

noemde ratelaars, en kloppers op die van de plaats daar de Bruyd eerlt gezeten

Des
Bruyds

Moeder
bclchre-

ven.

bekkens al voort, flaande op dezelve, had,zittenj toen kregen zyider een kop
als of zy dol waren , zo dat men naeu

lyks horen kon, wat 'er al pafleerde.

Zo ras de Bruydegom in huys geko-
men was, verftak zich de Moeder van
de Bruyd , een ongemecnc fracje , ver-

ftandige, wclfprekende,en byfonder wel
opgevoede Balifchc vrouw , die een def-

tigheid en fwier in haren gang en Ipre-

ken over fich had , die haar wcerdig

maakte om voor een Koning te verfchy-

je met Thee of Arak, 't geen zy tegen

malkander vcrruylden. Hy dronk 'er

wat af, dog zy niet, doende alleen ee-

nig bewys als of zy dronk. Daar na
deden zy even eens met zekere zoort

van Confituuren , Tay - Cambing of
bokken-drek genaamd, aten toen ook
op zyn Chinees met twee ronde ftok-

jens, een fpan lang , en byna een pink

dik , waar mede zy zeer handig al hare

nen. Zy was ontient de 40 jaren , maar :

fpyfe weten aan te vateen , en in den mond
gelyk zy al vry blank voor een Balifchc

l

te brengen. Dit dcde de Bvuydegom
vrouw was; bezat zy nog zeer levendig! weer met 'er daad, dog de Bruid maar in

alle de Ichoone trekken van hare jeugd , Ichyn. Kort daar aan nam de Bruidegom
en een paar fwarte heldere oogen , vol het voornoemd ey , dat ondertuflchen

op de tafel gelegt was , 't geen hy in

de Bruids mouvv', zy weer in de zyne,

en hy weer in de hare , ecnige rcyien

aan den anderen wierp , waar na het

weer op de tafel gelegt ; en aldus die

ganfche Huwelyks-plegtelykheid , ter-

wyl

vriendelvkheid , en
groote

moell:

defcighcid
,

ge paart

,

nogtans met een

die ider bekoren

,
5^,aaiL, zodanig, dat zy in

fchooniicid hare dogtcr zeer verre over-

trof. Haar naam was Ju fff. Sljanft.

Deze mogt van den Bruydegom , vol-
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wyl zy als beelden , en vreemdelingen

by den anderen zaten , gelloten wierd.

ten quartier uurs daar na wierd de

bruyd door de hitte en damp der ade-

men en iloom der flambouwen , wat
flauw ; dog wierd ten eeriten herftelt.

Zodanig moeten nu deze jonge gelie-

ven drie dagen lang in die kamer lamen

blyven , zonder daar uyt te mogen ko-

men , in al welken tyd de bruydegom
des bruyds moeder ook niet zien mag.

i^ Onder de Speeltuygen , op hunne

Speeltui-
bruyloften , en bcgraveniflen , verder ge-

gen op bruykclyk j htbben zy vcrfcheide Schal-
Bruyiof- meycn , ook kopere Trompetten , wel
§^"^" anderhalf of twee ellen lang, hoewel'cr

niffen. ook van een half el lengte zyn.

Jk heb ook by hen een foort van lan-

ge harpen met z of 5 fnaarcn gezien^ op
welke zy na hunne wyfe , al vry net na

de maat fpeelen, dog de toonen,die Zy

op al hun Speel- ruygen liaan, zyn meeft

Re^ mi, re, la, la, la, re, zoodanig,

dat 'er zeer veel quintcn , en toonen

naait malkandercn, inkomen j dog luid

droevig, terwyl 'er geen melodie ter we-
reld in te vinden is.

Zy fpreken onder malkanderen Chi-
nees , dog met ons , en andre j de Ma-
leytfche "Taal.

De Chincefen zyn zeer net over hun

P^^°^~
^^ lichaam , huyshouding , en fpyfe. Zy

van 111111"'^^'^^" aan de tafel , of op de mat , daar

Tafel, zy , als de fnyders in Holland , met de

beenen onder 't lyf, op fitten te eeten,

niets met de handen aan , maar alles met
de twee voornoemde fandelhoute ronde

llokjensj die oök wel van yvoor zyn

,

zynde niét gewoon veel fchotels , maar
wel thee-fchoteltjcs , kommetjes ^ en

borden met allerley kocketjcs , op hare

tatcl te hebben. Zy houden zeer veel

van een wekoebereiden hond , die zy

met groente en veel fcherpe dingen

,

byna als wy een kalfs - fchenkel , ko-

ken.

Zy houden ook zeer veel van iet j dat

fchcrp, en heet is, ook van foctjof van

ict , daar veel fuur bykomt , of van 't

gene zoo ingelcgt is. Ajam Arak , dat

is een Hoen in Arak gekookt, is by hen
ccn Hecren-eeten. Hun drank is water,

of wat Arak, ook wel Samfoe j een kop-
pig dog lekker Chinecfch bier, dat zy
in klccne potjcns van een kan of twee,
met klcy toegemaakt , uyt China zeer

wel overbrengen , ook drinken zy veel

Thee, Sacki , maar geen Hollandlche
dranken. Hun Samfoe werd vanryll,
fuykcr, en fpeccrycn

, gemaakt, en is

een zeer gclbndc drank , als zy matig ge-

bruykt werd.

F.nnette ^'1 hunne Huyfen is mede alles zeer
Huys- net. JVIen heeft gcmeenelyk voor inden
*'""'^'"S- 'Ingang , of voor-Hof der zelven j ee-

16:^

nigc verglaasde vierkante potten , men
eenige aarde en fierlyke klecne boom-
kens , of andre gcwafTchen , 'er in , waar
van zy groote liefhebbers zyn , met ee-

nige Porcelyne kleene grotjens, hier en •

daar aan wederfyden van den ingang
verdeeld , of wel in een half rond ge-
fchikt, met eenige groote opene pot-
ten , met Goud-visjens 'er byltaandej
't geen voor itnand , die eerft inkomt

,

geen quadc vertooning j doet. In deze
huyfen zelf ziet men gcmeenelyk een
fray Stel verlakte, zeer gcmakkelyke, *

lage iloclen , met twee zyde-leuningen,

van agteren met een rond na deruguyt-
gehold breed blad , boven 't welk een
briecd rond bovenftuk komt,'t geen op dac
fluk , en de twee agterflylen , fluyt , en
waar op het hoofd nog wel zo gemak-
kelyk , als op een barbiers fcheer-ftoel

^

ruft. In 't midden van dat breed uyt-
gehold agterblad is een verguld en ge-
Ineeden rond , dat ontrent een kleene
fpan groot is , en een fraay fieraad aan
die Stoel toebrengt.

De fitting zelf is van dunne en zeer
j^y

net geruyte rotang , en zeer gemakke- raad.

lyk , die zy ook altyd zonder kufTens

gebruykcn. De onderfte fport 3 daar
men de voeten op fet ^ is met een kope-
re dunne plaat,die altyd even helder ge-
houden werd , gedekt.

Buyten zo een doufyn Stoelen , die zy
gemeenelyk in hun groote voorhuyfen
hebben , daar zy de menfchen meeft ont-
fangcn^ ziet men doorgaans een vernis-

te lange Tafelden een Afgodje daar op,
met wat rookend Wierook 'er voor.
Somtyds ziet men dat ook wel op een
byzondcr tafeltje daar agter

;, voor den
eenen of den anderen Held , die tegen
een belchot Levens-groote op een lang-
werpig breed papier wel dik en vet uyt-
geteekend is,geplaatft; hocdanige lang-
werpige papieren met Chinecfche groo-
te Charaéters befchreven, men wel aan
de wand ziet hangen , zonder eenigcn
anderen huysraad.

In hun Kamers hebben zy (voor al de
vermogende) ook wel fraje Linggoa
kiften, ofJapanfche , en andre , Cabi-
netten , die men egter meeft in de Ka-
mersvan hunne vrouwen,dieafgezondert
zyn , gcplaatil ziet , daar dezelve haa-
ren tyd veel met Pinang eeten , en een
Bongkos Tabak te rooken , buyten ha-
re andre befigheden , doorbrengen.
Zy zyn over hunne Wyven zeer ja-jjiouzy

loers, en daarom zyn de deuren van der overlum

zelver kamers altyd zodanig krakende ^fo"-

gemaakt, dat zy niet geopend konnen
^^''^""

werden, zonder dat men het hoord.
Zy hebben een zeldfame gewoonte,SelJfaa.

om , fchoon zy de Dogters, gelyk wy '"^g<^-

gczcgt hebben, opnuyten,aan idcr een^"""*^"^

ken-
in

tgc-
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kennis te geven , hoe veel Dogters zy

hebben , en ook hoe veele der zelve

tema-
ken.

tal van
hun
Dogters,'"-^""-" 5

bekend rceds huwbaar zyn.

Zy leggen buyten op een beneden-

afdak van hun huys , dat pas boven de

Itoep is , zoo veel aarde roode langwer-

pig-ronde potten , als zy Dogters heb-

ben , van welke zy die der huwbare
met de opening na buyten , en die der

nog niet huwbare met do opening na

binnen , en het agterlte voor , leg-

gen.

Indien een Vrouw ziet , dat zy zelfHun ge-

drag als

CHRYVINGE van
vrienden, begeven, om daar wat radys»
een hoen , of wel een ander vruytje

^

om wel Ibaans wil uyt te rooven, Zwie-
rende dus hier en daar , dien nagt, als

nugtere en uytgcbrokene kalven langs

den weg , en dan moeten zy weer voor
een jaar in 't hok. Dezen nagt noemen
zy Malam Baranipas, dat is, denRoof-
nacht i en het is de laatüe dag van haar
nieuwe Jaar, of op de nagt , zo als de
volle maan begint.

Behalven defen is 'er nog een ander j^un Of-
dag, dien zy byna den zelvcn naam gc-fcrhan-

geen kind'ren krygt,laat zy weleen van ven, en die dan eens den i2.cn dan eens'''-"=>3."

de Vrou- haar meyden, door haar man befwange- '^^" '^ AnoiWli l.-rMv,r . r,-,n.,r Ai^ ,Ur^ ;„cieZicIen

wen, on- ren en on haar fchoot , of (na de wy-
Trugt- r J ', r^ ,

baarzyn
''" oi'dcn , waarvan wy Oen. 30:

J. van ^//Z)<3 en iS'/7/'<^ , lezen) baaren,cn
neemt dat kind voor 't hare aanj hoeda-
nig in myn tyd de vrouw van den Chi-
nees, 0«g Saatje, en meer andrc, gedaan
hebben.

Hun Zy zyn grootc liefhebbers van Tabak j

Tabak dog kiefcn daar toe gemeenelyk den
rooken,

ftcikften , die zy konnen krygen , roo-

den 30 Augulli komt j maar die dag is^^
p,

van eengeheel andere uytwcrking, alsdJrvcmü
zynde een opoffering jaarlyks van zeke-
re rechten aan de Zielen der afgeilorve-

ne Chieeefen aldaar. Sy noemen dit

Hari Barampas Koepxng OrangGlap,
dat is, de dag om 't geld der duyilere,

of onbekende Lieden te roven.

Dit geld is van ecnige Chinccfên,
die geen kinderen , nog nazaaten had-
den, nagelaten, en wel uytdrukkelyk

vaarlyke ^^^" ^^^ ^Y^ ^^" lange kopere pyp , en gemaakt, om hunne zielen na hun dood,

>vyle van doen gemeenelyk maar een trek of twee
Vechten, daar af, en eeten 'er dan eenPinangop.

Zy konnen zo uuren lang by malkander
fitten keuvelen , dat ook fomtyds over

beufelingen wel eens op eenig gefchil

uytdraeid , waar over zy dan een fchrik-

kelyk gefchreeuw konnen maken, zon-

der dat 'er iet meer op volgd j dog indien

het verder gaat , zodanig , dat zy handge-

meen werden , zyn zy niet gewoon met
1 meden, degens, kriflen,piftoolen,of iet

diergelyk, te vegten, maar zy brengen

malkander , die maar eerft kan , gemeene-
lyk een of twee flagen of ftooten onder

de korte ribben , met een volle vuy ft zo

Ücrk toe , dat hy , die den ilag offtoot ge-

kregen heeft, ten eerften bloed fpuwt,

en zo hy dat niet en bellerft , ten min-
ften zeer lang daar aan quynen gaatj

waar over zy dikwils in handen van den

Fifcaal geraken , en fware boete moeten
geven, of, na bevinding van faken, nog
llrengcr geltraft werden.

Onder de Rcgecring van den Heer
Landvoogd Padhugge bood hem zekere

Chincefche Weduwe voor 't leven van

haaren foon, die fig op diergelyken wy-

fe doodfchuldig gemaakt had , zo veel

goud, alshyfwaar wocgj dog zy wierd

en haar boon onthaHt.

voor de renten van dat geld, eens 'sjaars

braaf te onthaalen ; makende een
hoofd-fomme van 4000 of fooo guld.

welke een van de hoofden dezer Natie,
't zy hy ze noodig heeft, of niet , te-

gen een fwaren intred moet aannemen,
en daar voor op dien dag een prachtig

maal, een half uurtje buyten 't Kalteci

aan de Way Nitoe, of de Duivels-ri-

vier,niet verre van de Galg-hoek verfor-

gen,daar zy een zoortvan een Tempelt-
je , of een houten huys tot hun dienfl

hebben , daar een groote zeer hoo-

ge Stellagie , 16 ftaken lang, en vier

llaaken breed , ider twee Happen van
een gemaakt is ; v»'aar op een groo-

te menigte van fpys gefchikt is , by
welke men niet zonder ladder komen
kan.

Ik zag dit Aapen-fpel 1707. den 12..

en 1708. den 30. Augulti , en dit ging
aldus toe. Voor af wierd 'er zeer Iterk

op een Gong, en Tifa, geklopt, om
de zielen te vergaderen , waar na aller-

eerft verfcheenen twee Chineefen , met
zeer lange rokken met lange witte zy-

de mouwen , van hokjcns blaauwc zy-

dc, of Salpicapo's
, gemaakt, en met

feldfame fwarte bonctten op hun hoofd

,

die ik geloove twee Priellcrs geweell teafgcweefen,

Een Dag Ik hebbe gciegt , dat zy de jonge, zyn.
of Nacht j)(,g^e,s , tegen dat zy beginnen groot

j
Toen wierd 'er ten twccdemaal op

^"oor'de'^
te werden, oplluyten , die daar na niet Gong en Tifa geklopt. Daar na qua-

jonge mogen op de ftraat komen > dog daar men deze vooreen kifene verlakte , of
Doch- is eene dag in 't jaar, war.neer zy alle, gevernifte Tafel met allerlcy fpyfe, een
uisom

's nagts by lichte maan (dog onder het loode of tinne Tiek-pot, zesThee-kop-

t "mogen gelcyde van veel oude en beladigdc jcns en fchoteltjens , een konfyt-bakjc

komen, vrouwen) uytgaan, en zig naar buyten met Confyt, met wat Wierook 'er nc-

na de thuyiicn van haare ouders , en vens, en 30 a 40 ryskens 'er by , al 'c

wel-
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welke op die tafel ter zyden die groote

Itellagie op een groote mat Hond, en

daar op eenigc Alcatyven, of Tapyten,
op welke zy ettelyke maaien Sombay-
den, buigende zig eerft zeer diep met
hun Lighaamen ; dog naderhand ook
knielende tot drie-viermaalen toe, en

de hoofden ider reyze tot op de grond,

het zy ter eere van hunne Goden, of

van de zielen dezer overledenen , ne-

eenige

derbuigende.

Daar na nep een van hen
reifen verfchcidc Pcrfoonen , tot zes in

getal (hoewel 'er maar vyf verfchee-

nen) by hun namen op.

Deze opgeroepene waren de voor-

naam lle Perlüonen , zo als zy nialkan-

deren in rang volgden , als , de Capi-

teyn Sithiongko , Lim Keko
,
^te Seko

,

en meer andere , wier naamen my nu
r.iet te binnen fchieten. Sy waren alle

op zyn beft gekleed, hebbende zeervvy-

de blauwe Damaile of Zyde Rokken
i

aan , en fwarte lange agter fpits toelo-

pende Mutfen of Bonnetten op 't

hoofd. In 't jaar 1708. waren 'er agt,

die zig alle gelyk bogen. Deze deden

ider bylonder dezelve Ceremoniën , e-

vcn als die Pricfters, voor deze tafel en

fpyfe , dog waren vry langer hier me-
de befig, en dat wel op eenige korte,

en eveneens luydende woorden derPrie-

fters , waar van de een Ji , zeer lang

,

en temende
,

gefegt hebbende op hun
knielen , de aiidere by hun opftaan,

even zo temende , len zeide. Waar op
weder fterk op de Tifa en Gong ge-

klopt wierd > en kregen zy toen ider twee
ontftoken ryskcns reukwerk.

Ook fchonk een dezer Priefters wat
Arak uyt die Tinne Trek-pot in een

kopje, dronk dat, fchonk 'er weer wat
in , en gaf het den Capiteyn der Chi-
neefcn , die 't wel aan de mond bragt

,

dog dronk 'er niet af, en goot het op
de grond uyt.

Na dat zy nu zo veele reyfen ook aan

den andren met bukken, opryfen, knie-

len en weer opryfen , 't een na 't ander,

wel een halfuur aaneen voor dat eerile

Tafeltje bezig geweeft hadden ; zo kniel-

de de Priefter ter linkerhand , en las een

menigte van Chineefche naamen , wel
een half uur aaneen, op, waarlchynelyk

die der verftorvene zielen
, geduurende

welk opleefen die vyf aanfienclyke

perfoonen, weer op den grond neder-

knielende, met hunne hoofden tegen de
aarde gebogen b'even leggen ; en Iton-

den na dit lefen weer een weinig op.

Daar na wierd de Mat voo,r een ander
diergelyk Tafeltje met fpys , vlak voor
die groote ftellagic ftaandc, getrokken,
voor welke weder alle die voornoemde
Ceremoniën gepleegd wierden.
H. Deel.

265'

Kort 'er op wierden ve?l fchoonc
vuurballen, vuurpylenj en diergelyke,

die als heldre maanen op de Zee vielen

,

en daar nog lang brandden, nevens andre
i'choone Konftvieren aangeftcken , en
ook zeer veel verguld papier, en eenige
groote papierc vogels, met manden vol
gelyk verbrand ; dienende om alle die
zielen te gelyk ten hemel te voeren.

Dit nu gedaan zynde , wierd eerft de
fpys van de kleene Tafels, en naderhand
ook al de fpys op de hooge ftellagie,

zynde wel 70 a 80 fchotels, door de
Hollandfe Matroofen , die 'er zonder
ladder metter haaft wiften op te klau-
teren , in een oogenblik wcggeroofd

,

zonder dat 'er een Chinees af proefde,
onder andre ftond 'er op de kleene tafel

een groote Verkens-kop , waar in vyf
filvereducatons, en een andre, waar in

'er drie waren.

Daar waren ook vier groote Chinee-
fche Fapiere Lanteerns op de vier hoe-
ken dezer ftellagie, om wel te konnen
zien , en hier en daar tuflchen beiden
ook lichten , en veel keeifen ge-
plaatft.

't Was 'er vol Chineefen , Chinee-
fche wyven , en gemeene lieden , maar
men zag 'er niet boven 8 of 9 Euro-
pëers , die 'er met my te paard na toe
gereden waren.

Na het zeggen der Chineefen, hadden
de zielen, welker naamen daar op ge-
roepen waren, de kragt en 't merg uyt
dit eeten al voor af 'er uyt- of ingefo-
gen , en de Matroofen niet anders,
als de blüote fchors daar van , fon-
der dat 'er eenige kragt in overgebleven
was , bekomen ; dog zy hier over ge-
vraagd , zeiden , dat de Chineelèn gek
waren, zoo zy dat geloofden , vermits
hen die fpys even zo kragtig enheerlyk,
als oyt te vooren

, gefmaakt had.

De Chineefen zyn gewoon , zo op ons, Senden
als op hun nieuw Jaar , veel gefchenkenGeilhen-
aan den Landvoogd , Opperkoopman,'^^"''P
voor al ook aan den Fifcaal, en andre o™'ns"
Hollanders , te zenden, die wel juyft Nieuwe
niet na behooren vergolden} maar waai Jaaraan

de Groo-tegen hen door eenigen weer zulke dien
ften gedaan werden , die dat zeer wel

i konnen ophalen.

Hun Nieuw Jaar bcgind met het
I eerfte quartier maans in Februari , en

j

duurt 8 dagen , of een weck , en is in

I

dien nagt van den agtften dag , ten i z
uuren , als wanneer zy vervaarlyk op hun-
ne bekkens kloppen , en fingcn , ten
eynde. De bereidfelen tot hun Speciën
op dien tyd beginnen zy nl van de Nieu-
we Maan af , dog het fpcclen zelf bc-
gind eerft met het quartier Maans.

Gedurende hun Nieuwjaar loopcn
;de kinderen met veel poerden, tamboers,

I' 1 Cora-

ten.
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cora's , chdoepcn , villchcn , fchepen,

enz. van Papier gemaakt , en met keer-

fen gevuld ,gclyk veel oude Lieden , met

die peerden om het lyf langs Ihaat , op

bekkens kloppende, niet anders roepen,

als Alang Loling, makan Koting j bc-

twce llylcn ruilende , met een touw,
dat in 't midden komt, en onder aan in

't midden valbgeraaakt werd, op- en nc-

dergelatcn kan worden ; licc geen by
avond een zeer fray gezicht van verre

geeft. Van deze Haat 'er gemccnclyk
halven dat andre kinderen veel Fogeti's, ' ook een voor 't huys van hun Capiteyn,

of voctfockers , en klecne vuurwerken, ; en zy hciflen die alle dag, zo lang haar

die vallende fterretjcns van fig af-, en j Nieuwe jaar duurt, op
geen perykcl voor die kinderen ,

ge

ven, aanllcken, zynde van een grooten

drom flaven gevolgd > zoo dat het dan

als kermis, en door de menigte licht-

jens, byna helder dag is.

OndertulTchen ziet men dan ook wel

lo of zo mannen met een papiere zeer

groote Slang , of Draak , die hen wel

40 Ryxdaalders koll , 80 of 100 voe-

ten lang , en veel dikker als een ly-

vig mcnfch , of als een ton , over-

al op zyn leden en verdeelingen (die

zeer menigvuldig zyn) van lichtende

Hun
fpeelcn

iretde

Slang.

Wy vcrtoonen u zo eren Theeng,dat Hun
in 't Chineefch een Hemel beteekend, Theengj,

in de Plaat No. XL IX , met twee Prin-
'^l^^^^^

ce-vlaggen 'er boven. De laatltc nacht

verbranden zy al de Thcengs , en de Slang

of Draak.

Indien 't nu, 't zy op dezen of ge- j^aat

nen tyd, gebeurt , dat 'er Eclypfis in deflerk

Maan is, kloppen zy vervaarlyk op hun l^'oppen

Bekkens, om de Maan, zo zy zeggen
,

1^^'''^^™'

te hulp te komen , en den Draak , die Lclypüs

altyd ilaapt , maar die dan wakker is, in de

en de Maan foekt op te flokken, daar'^^*^"-

keerfen voorflen , zodanig omloopcn , door te verfchrikken, d'omkecring van

dat zy de kop , die zeer groot en met
glinfterende groote oogen,en met keer-

ienbefetis, mitsgaders alle zyne leden

zoo natuurlyk met bogten weten te

draejen , dat men van verre fwceren zou,

dat men een levenden draak doordelugt

fwieren zag, alzo men geen van de man-
nen , die 'er onder gaan (ten zy dat zy

zeer dicht by de mcnfchen komen) en

niet als dien draak , in de lucht fweven-

de, ziet.

Met dezen Draak fpeelen zy alle a-

vonden, zo lang hun nieuw jaar duurt,

en hier mede gaan zy eerft naden Land-
voogd , daar na by den tweeden Per-

foon, dan by den Fifcaal, en de verdre

leden van den raad , om voor de zelve

een quarticrs uurs met dien Draak te

fpeelcn , en dien in honderderley bogten

te drajcn ; waar op zy dan een verec-

ringje van een Armozyn,Petola,Chits,
of eenig ander fray ftuk Catoen , f a 6

lUes voor te komen , en hem weg te

jagen , zeer dikwils Lepas , Lepas , dat is,

laat los , laat los , roepende ; daar bene-

ven voorgevende , dat die Draak , op
welken het ganfch aardryk ruil, ook.

oorfaak van alle aardbevingen is, die op
de meefte beweeging van zyn lichaam

zekerlyk komen te volgen.

Van waar zy dit gevoelen, en die ge-

woonte van op de bekkens te kloppen
hebben , weet ik niet , maar het is ze-

ker, dat dit al een oud Heidenfch ge-

voelen is , aangefien ik by Oi-idUis , en

meer andre Ouden , vind , dat zy by
zulken Maan-zwym, medet^ewoon wa-
ren zeer hard op Bekkens te kloppen.

Na het NieuweJaar beginnen zy haar

fpeelen met Leeuwen en '1'ygers, zynde

mannen, die zig in zulke vellen vertoo-

nen , en daar onder wondcrlykc fpron-

gen voor weinig gelds maken.

Onder de Helden, wier gcdagtenis de
^^^^

Ryxdaalders wcerdig , bekomen. Eer Chineefcn eeren , is een Pt'/ö geweell
, p^-jo.

un

zy 'er mede gaan fpeelen , zetten zy hem
eenig water voor

,
gieten hem wat A-

rak in de keel , en fombajen 'er voor,
brengen hem dan na 't water, en hou-
den hem overeen rivier , als zynde uyt

dat water voortgekomen.

Op dezen tyd zyn zy ook gewoonop
vericheide plaatièn twee ofdrieTheengs
in de Chineefche Ib'aat op te richten,

zynde als zekere papiere Lanteerns , in

7 of 8 ruytcn beneden, en zo na boven
toe al in minder en minder verdeeld,

hocdanige 'er wel 1 , 3 of vier , boven ! van gehoord heb
een zyn , dog het bovenlte loopt aan } Zy hadden met hun twaalven

, yder
wcerzyden fchuyns toe,2yndeinider ry ! ontrent 10 of 11 jaaren oud, wel twee,
ruyten ecnige keerfen , en dit geitel te i drie maanden te voren by een Chinees
famcn zo gefchikt, dat het onder een' Lcermceiter , die hen niet anders dan
dak van Atap, daar toe gemaakt, en op hier in onderwees, geleerd. Men

hoorde

die zy zeggen , dat het Sout-makcn
uytgevonden heeft. Deze is, door 'c

een of ander ongeval op Zee , 't zoek
geraakt , 't geen de reden is , dat zy
hem, met Orembajen met Vlaggen he-

nen en weder Icheppende , den 1 z Juni

gemeenelyk gewoon zyn te gaan zoe-

ken.

In Februari, van 't j.aar 171 1. heb ik Aardig

iets van eenigc Chineefche kinderen op Speihun-

hun Nieuwe Jaar geilen, dat ik te vo-^^[.^^j""

ren noit geilen , nog daar ik ook noyt
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hoorde ook wel van ter zydcn , dat

!

2.)' iet zeldzaams Iceiden ; maar men
wilt niet waar in 't bcllond.

j

Eyndclyk toen zy vüllcerd waren ,

!

en de tyd gekomen was , dat zy ccn
|

veriooning daar afin 't gehcym zouden
|

doen (want ider een mogt dit niet zien)
i

heb ik bevonden , dat op zekere plaats

deze twaalf kinderen vericheenen, gaan-

de ider in een Chineefch Fapieren-pecrd,

in ider van welke een keers was. De
plaats wierd door twee breede platte, en

hooge Lantecrns, op Hokken llaande,

verlicht. De kinderen waren koltelyk

op de Chincefche wyfe , met zeer frae-

je licht- blaeuwe , appelbloelcme , en

andre gckoiileurde Badjoe's, gekleed, en

met goudc Voorhoofd-giericls , Arm-
banden, Ketenen, enz. verlierd.

Deze fpcelden een aardige Comedie
van twee Koningen , die om zekere

fchoone Frinces oorloogden , en ider

hun beft deden , om dezelve den an-

deren te ontroovcn.

Zy zongen zeer aardig en net op de

maat , vallende meelt van Qiiinten op
Terfen , en hcrhaalendc dan de naafte

root 'er aan zeer dikwils. Het is niet

te gelooven met wat voor een grooten

haalt zy door malkanderen liepen , en in

wat een nette ordre zy altyd , wanneer de

een Koning met zyn volk den andren

met zyn volk vervolgde , weer op hun
oude plaats quamen, zonder dat 'er oyt

een van allen een enixlc pas mifte , of

zonder dat de eene de andren oit tegen

't lyf liepen. Eyndelyk was de een

Koning overwinnaar van den andren, en

ging met zyn Frin^effe ftryken.

hanBe- Ontrent han Begraveniflcn zyn zy

giavenis pi'agtig , en zeer ftaticus. Ik heb den
ii^n- 17. iMaait 171 1 . daar van een voorbeeld

gefien, wanneer zekere Ghineefche We-
duwe , een Balil'che Vrouw, Moentsjang

genaamd , Grootmoeder van de voor-

noemde Sijanft , Huysvrouw van den

Ouden Capiteyn Lim Tbiangko , een

Vrouw , die over-ovcr-Groot-Moeder
was, en hare Kindskindren tot in't vier-

de gelid zag, begraven wierd.

Enl'v-
Deze plegtelykheid nam aanvang 's

pciïby namiddags ten z uuren > voor af gingen
dezelve, twee mannen met twee groote Ronde

Chineelche Lanteerns , met wit over-

trokken, en met brandende Keerfen 'er

in. Daar na zug men twee mannen in

witte wydcrokken,en zulke Hoofdwind-
felsjider meteen lange kopere Trompet
in de hand , waar op zy , by vcrpüfmgcn,
droevig bliefen, 't geen my de gewoon-
te der Ouden , Matth. s): ij. gemeld,
daar van Jcfus gelegt werd, dat hy in'r

huys des Overltcn , by dcszeUs doode
Dogter , de Pvpcrs , en een woelende
Schare (waarichynclyk ooi haar te bc-
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graven) fag , van Pypers by hai'e Be-

graveniflcn te gebruyken , weer zeer

levendig te binnen brngt ; een gewoon-
te, die men by deze Ooileiiche Volke-
ren nog volkomen m haarc kragt vint.

Ook wierd door een ander Perfoon

,

daar by gaande j nu en dan op een Gong
geilagen.

Daar na zag men een jongen mede in

't wit , die by poolen op een Tila , of
Trommel, met groen ftof overtrokken,
die roode Armozynerorudom afhangende
ilrcoken had , lloeg. Toen zag men weer
twee andre jongens in 't wit, ider met
eenkleener zoort van Trompetten in de

hand, waarop zy nu en dan langiaamen
droevig blicien.

Daar na quamen 'er vier man-
nen, dragende een fraav opgegierd Le-
dekant , dat overal open , en van bin-

nen met twee kopere Kandelaars en
keerfen vooriicn was , en daar nevens
ook ccnige bloemen, en Ipys, door li
mannen gedragen.

Na deze Voor-treyn quam 'er een
(choone overdekte en zeer koltelyk ver-

gulde Draagbaar met Traliën , waar in

de kift ftond,die met een koltelyk dek-
kleed overdekt was, boven welke twee
geele Sonnefchermen gehouden wier-

den.

Na 't Lylc , door 1 1 mannen gedra- Wit-ge-

gen, volgden deze Bloedvrienden. ^<(? P'eyl^er-

Seco met een witte katoene Rok, en een
'^^'^'*'

j ven
grauwe katoene Muts (de Rok witzyn-
de, om dat hy maar een Svvager , en
geen eygen Soon was , die anders in 't

graeuwKatoen , zynde de hcogfte Kouw^
verfchenen zou hebben.) Daar na de
Capiteyn der Chineefen , eveneens ge-
kleed , en zoo vervolgens een menigte
van andere Bloedvrienden, zo Mannen,
als Vrouwen , die graeuwe en wjtte
kleeden over 'c hoofd hadden , en zeer

weenden j dat een vry grooten ileep

gaf, alzo zy aan de grootite gcilagten dei:

Chineelcn hier vennaagichapt was , om
't welke te klaarder aan de wereld te

toonen,mcn alle 10 of lo roeden gaans,
wat ruitte met het Lyk. Zy quamen
ten vyf uuren weder van 't Graf, dat
buyten de Stad na hunne manier zeer
fray op een heuveltje gemaakt , en mee
een fchoone overwelfde kelder, met een
Tombe , Coepcls- gewyfc 'er boven,
daar men met een deur inging, voorden
wasj een werk, dat van buyten zeer net
gepleyfterd, en wit gemaakt was, en
my dicrhalven mede aan de witgcpley-
iterde graven der Ouden , wanr van ik

Mattb. 25: zj. leele
,
gedenken deed.

Men wil , dat zulk een Graf wel op i of
^00 Ryxd. komt te Itnan.

Zy hadden aan dit Graf ook gege-
ten , en gedronken , en dit was de

Li 2. redfn
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reden

BES
dat zy zoo

CHRYVINGE van

waren.

In 't wcderkecren quamcn die twee

,ing uytgeblcven ook eenig geld en andere fnuylierycn,

die hem in de andere wereld zouden
konncn uienen , niet willende , dat hy

Lieden met de Tita, en Ciong , en de
j

ergens gebrek van hebben zal.

vier Trompetters, oF Pypeis, als in cc- ! Nu dezen ccrllen tyd gaan de Vrou-^g^
ne rey vooraf, op welke twee der naa- wen, die van den naalten bloede zyn,7i.der

Ite Bloedvrienden voKgdenjmet eenlan-jop zekere gezette tyden (dat wel eenVrou

ge Itok in de hand, die zy om hoog Jaar lang duurt) met hare zakken over 't ^^'^"^

hielden , aan welkers opperllc lang- aangelicht, f a 6 maal in dat jaar, "3 ven 'te

wcrpigvierkante bordetjes , z, voeten
,

de Graven , om hare Overledenen daarbefue-

lang , en een halve voet breed , valU: weder te bcweenen , en een weeklage ken-

gemaakt waren , waar op haar Ge- 1
op te heffen , nemende derwaards ook

llagt en groote Geboorte uytgedrukt eenige fpyfe en drank , die zy op de

Itond.
'

I

Graven laten Ibian : maar die de Ma-

om
a-

Graeuwe
Rouvv-

ükkcn.

Toen quamen 'er i8 Vrouwen en troolen , en andre , wel weten te vin-

Hoe
langiy

Rouw-
drasen.

Kinderen van den bloede , alle met
toegenayde graeuwe grove Takken, be ude tyden plagten de Chineefen p^'^^.en

den.

In ouc1(

kleed, dog onder en boven open, waar| hier meelt van fchaccherycn, die 'ly op
•(^':^q"Jj_

uyt men 't latiben van de lakken der Ou-
j

de arme ibldaten fogten, te leven j dog.cErnc-

den,waar in zy treurden, zien kan , die
j

't behaagde haar Kdelheden op Batavia, nngdc-

over hun aangciigt, en tot aan de kny- :

by hun Ichryvens in 'c jaar i(5f f , en inj^^^^.^^'^"^

en hingen j op welke Vrouwen de ver- j
verl'chcide volgende jaaren , dit wel nyt-

dere treyn der iSlannen , als te voren ge-
j

drukkelyk te verbieden, en aan de Re-
mcld is, volgde. I

gccring alhier te bcl.dten , dat zy daar

Nu brengt hun gewoonte mede, dat: tegen waken, en de Chincefcn, of van

, v,i van de Vaart enden Landbouw , of

Koophandel , zouden moeten zien te

bedaan ; ordonnerende in 't jaar KÏfS.
ook, dat zy een Ryxdaaldcr VVagCgeld

^v^v-t-

zouden hebben te betalen, en in 't jaargeld!

1Ö70. den 19 December hen , indien

zy zelfs waken wilden , daar van ont-

llaande. Self wierd hen in 't jaar ló/f.
't Winkelliouden verboden

legt te moeten vertrekken
,

tot den Landbouw (gelyk

de Kinderen drie jaren over hunne (ou-

ders rouw dragen, üok hangen 'er wel

zes weken na hun Dood twee Lan-
taarns met brandende keerfen 's avonds

voor de deur der overledenen , die zy vaft-

Ilellen, dat na de ziel leeft , op datzy,

weer na haarlhuys nog eenigen tyd wil-

lende wederkeeren, eeten , drinken, fla-

pen, en andre iaaken volgens gewoonte
verrigten, niet dwalen, en in geen ver-

keerd huys geraken mogt. Het is ook
daarom, dat in dat huys, gedurende die

zes weeken , een tafel met eeten en Om tegen het Iterk inkomen van de- Bcveelcn

drank voor de overledene gedekt
,

('t ze Natie hier, en elders , te waken, ver-harciE

geen dagelvks van hunne Prieltersopgc- boden haar Edellieden in 't jaar 1672.'^'^'^'^-;^'»
^ ^ - ^^

'

^.
. . ^^^ Chinee-^^'-^'"^

, en aangc-

zo zy zich

vele zederd

deden) niet wilden begeven.

geten, en ververfcht werd) een groote

Leuning-iloel met al de kleedercn 'er

op, met de muylen voor haare kamer,
klaar gelet werden , zynde daar altyd

wat brandend reukwerk , en ook een

Bekken met water voor haar Catil,

Rullbank , of Ledekant , bygevoegd,
om , eer zy llapen gaat , volgens 's l.ands

wyie, de voeten 'er mede te waflchen.

Dit alles doen zy , om nog hare liefde

aan den Overleden te bewyi'en, fchoon

zy wel weten , dat die fpyfe enz. haar

niet meer dienen kan ,

Itaande veinlen zy te

des niet tegen-

gclooven , dat

de Geeft zes weken lang alle avond

nog ontrent en in zyn huys koomt
waren.

De Kiften , waar in zy de Dooden
begraven, zyn wel de helft dikker dan

de onze, en alle van fchoon Djati-hout,

dat als een ioorte van Ey ken-hout is,

gemaakt

de 2,j hebruari al, dat geen ^^llun.c-
(|j.j.,.jjj_

fen meer na .de Ooll zouden mogen komen
varen. dei zelve.

Ook vonden zy goed ditPlaccaat, te-

gen het inkomen der zelve , in 't jaar

1700. den p. Februari te doen ver-

nieuwen} hoewel het weinig geholpen
heeft.

Zy hebben verfcheide maaien verfogt Vlogen

hier een Tempel te mogen Ifigcen ; dogJji^.J^^i^'^'"

dat is hen by fchryvens harcr Edel heden hebben.

in 't jaar 1687. den it. Februari afge-

flagen, gelyk mede 1700. den p. Febr.

hun verioek om een Luytenant te heb-

ben } dog by fchryvens van den zeben
jare is hunnen Capiteyn toegeilaan een

vyfde par: in de Araks-pagt, ook moge
hy niet , dan om hooge redenen, uyt

Amboina na Batavia, of elders, vertrek-

ken , hoewel dat in 't jaar 1701. by
fchryvens van den 17. Januari wat ver-

lagt is. Daarenboven is , by fchryvens Ver-

In deze Kiften leggen zy by den ; van den 24. l''ebiuari 1697. aan hun- '^^'"•'''1'^'

Dooden (ider na zyn vermogen) veel
\

nen Capiteyn toegelh;an , om de kant
fj."",'"

heerlykc pakken met Kleederen j als vandePafar, of Markt, te mogen bc-
* bou-



A M B o I N A.
van inin

Capi-

teyn.

Chincc-

Ichc Boe
dcl-Mcc

ficK.

DeTcr-
nataa-

ncn,

Macas-
faarcn

,

Balicis,

en/., hier

nog wo-
nende.

bouwen ; oordcelcnde het ook zeer nutj

voor dc/,e en andere Landvoogdyen tc|

zyn, indien men dere Natie tot hetzaa-

gen van allerlcy Houtwerken wat llerk

aantcttc
,

gelyk dit uyt fcliryvens van

dien zelve daturn mede te fien is.

Buytcn den Capitcyn zyn 'er ook nog
Boedelmeefters der Chincei'en , die de

"i'aaken van hun Weefen, of de Boedels,

gade ilaan , waar \an wy elders nader

Ipreken.

Behalvcn de Chineefen , zyn 'er ook
zeer weinig Ternataanen,die wy onder

Ternate reeds bcfchj'cven , en daar ge-

toond hebben, dut, die van deze Natie

nog aan de Laha woonden, te weten,

Kimelaba Hafi , de Capitcyn Laoet^ en

Bongafarï , al over vele jaaren van daar

weder na Ternate gekeerd zyn.

De iMacalïïiaren, en Baliers inAmbon
zyn meell oF viy-gegevene ot vry-ge-

koute Slaven , die aldus metter tyd

16f^

Imalle Vry-1 dieiieuen geworden zyn ,

dan met een Tsjampan , of kleen Cha-
locpje, hier ofdaar na toe varen. Vorder
genecren zy zich met thuymeren , vis-

fchen , en faguweer-of furi-tyfferen , be-

halven dat ook vetlcn zich wel voor
matroofen op deze en gene chaloepcn

der Vry-lieden , of Chineefen , voor drie

Ryxdaalders 's maands verhuuren •, ook
zyn 'er veelen,die hunne (laven brand-

hout laten kappen ^ en dat verkoopen.

Sommige doen deze of gene Ambach-
ten , ja daar zyn 'er , die 'er wel twee
a drie te gelyk konnen waarnemen, en

daar veel mede winnen.

Veele van de Balilche vrouwen fpec-

jlen voor Docloreflèn , of Vroedvrou-

wen , konnende 's maands wel 8 of 1 o

Ryxel. en meer verdienen.

Behalven deze Lieden nu zou men
nog verfcheide andere Natiën, die zich

hier bevinden , konnen befchryvenj

maar dewyl die meeft of flaven , of van

Haven ai-komft zyn , zullen wy die ter

plaatfc, daar wy van de flaven fpreken,

wel nader vinden ; zo dat 'er nu geen
andren, dan deEuropiaanen,of Neder-

van welke in 't

te fpreken zal

vallen.

landers overfchieten ,

volgende Hoofdltuk
,

V

DERDE HOOFDSTUK.
VJn de Furopiaanen, en /'f/ getal van de Dienaaren der E. Maatfchappy, die

men hier heeft. En van de Vry lieden, en andre Volkeren alhier. Bclnoe-

jing van 't getal der Dienaaren zedert 't jaar 1676. Fan den Landvoogd , en zyn

Ampt. Ongcmakkclyke Maaltyd voor den Predikant. Titel , door de Heer Padbrug-
ge aan den üpperkoopnian gegeven. Wyfe van Leven van den Heer de Haas. Des
Landvoogds groote Magt in opficht van alle de andre Bedienden. Floe qualyk de

Hceren Balling , en de Moor , by V druyffen tegen den Landvoogd
, gevaren zyn.

ylls ook hoe dit andren bekomen is. li'egem een Gefchil^ over de overwicht der Na-
gelen. Des Landvoogds Macht in vorige Tydcn. Des Schryvers gedagte over deze

Macht. Onbillyke handeling van den Kl.iger den weg tot Klagten af te fny-

den. Ihs Schryvers gevoelen over de Leden vayi den Raad den Landvoogd by-

gevoegd. En boe 'er ook een Notaris, die van de Landvoogd niet afhangt
., vereyf'cht

iverd. Scldfaame voorbeelden i'(ï« Ongeiegtigheid, by zekeren h-xndvoogA gepleegd.

Jaarlyks moet de Landvoogd Ceram rond Scheppen. [Vat verdre faaken by te bef'or-

gen heeft. Hoe zy zelden openbaar over Misdaadcn gefli aft werden. Ferfcheide or-

dres door haar Ldclhcden aan hem gegeven. . En ook door de Hceren 17'"^". Waar
by verboden vüerd Gefchenken aan te nemen. Hoedanig ben belafi werd de Menagie
ie behertigen., en hoe zy dit nakomen. Geen Landvoogd mag Pardon verkenen. Hoe
verre zy dezen en genen in boldy 'mogen vc) beteren. Beveelen tot het intrekken van on'

noodige Poficn. Hoe by V Iterven van een Landvoogd te handelen. PFat zy belajlen

aan zyne Weduwe te verjlrekken. eindre Ordres aan den Landvoogd gegeven.

Zyn inkomen.

Van de

Europi-

aanen. OM met Ordre van de Europi-1'er geweefl; zyn j konnen byvoegen j

aancn te fpreken , moeten wy dog daar van zullen wy onder de Saa-

vooraf zeggen , dat men de- ken van Amboina op zyn plaats fpre-
" " ' ken.

DeAanfienclyklle onder dezen, gelyk
zelve in Dienaaren van de E. Maat-

fchappy , en m Vryborgers , of vrye

Kooplieden ondeiicheiden moet. Men
j

ook onder alle de Ingefetenen van d.c

zou 'er ook de weinige Engelfche , die i Land zyn de Compagnies Dienaars, die

L 1 3 vcc'



B E S C H R Y V I N G E
en hier al iii een gioot ge- 'Traufporterc:

, r • /-> 1 j jv CorpoKwl
Deze zvn her, die in Oude tyden dit '-

I...uid gewonnen hebben, en 't icive nu

nog bcliieren , en dat wel met zulken

l'JO

\ cclerlcy ,

zyi:.

V A N

tal

boers

,

Geweldiger.

s, Soldaatcn t.urn-

ea-.

, , ,
. - , Scherpicchter

nette orJrc, dat de Amboineelcn het nu j^^
'

andfclic Sergeant.
onder deze Uverhcdcn veel beter heb- ^ .^,j^, inbndibhe Marin-
bcn, d:;n zy het oit te vooren onder ° '7_ ..r/-^_it„.- 1,...

hun eygene ecrile vierOpperbellierdcrs,

of onder de Tcrnataani'che Koningen,

of ook onder de Portugeefche Land-

voogden, hadden.

En'tae- Onder deze Dicnaaren zyn de ecrfte

ui van de in rang de Landvoogd, de Öpper-koop-
Dicnaa- ,^-in , of tweede l'erfoon der l^andvoog-

17-

I

I

I

F^Maat- ^Y » ^^ Capiteyn , de 1'redikanten ,
de

fdiappy,' Opperhoofden van Honimoa , en der

dicmcn kultHitoc, de Filcaal,de Soldy-Bock-
'""'

houder , de Winkelier , Kaflier , en meer

andren, die wy by een Lyit van alle de

Dienaren alhier , zoo als zy in 't jaar

1700. waren (en die haar Edelheden

jaarlyks zedert 't jaar lóSó. ordonneer-

den) ler nederflellcn

:

hl er

heeft.

De Landvood.

De Opperkoopman.
De Kooplieden van Honimoa,

en Hitoe.

De Fifcaal , mede een Koop-
man. - - -

De Opperhoofden van Oma,
en Larike ,zynde Onder-

Kooplieden.

Het Hoofd van Boero , een

Boekhouder.

Boekhouders , en Afllilenten ,

Geregtsboden , Inland-

fche Schryvers, en Kaar-

temakers.

Twee Üpper-Chirurgyns,in't

KaÜeel, en 't Hofpitaal,

en verdre Chirurgyns,en

Ondcr-Chirurgyns.

Tot Dienfi: der Kerken, en

Schooien.

Predikanten.

Krankbefoekers , onder welke

een Provifioneel.

Koftcrs.

Inlandfche Schoolmecfters.

Militairen.

De Capiteyn.

Lieutcnants.

Vaandri.''s. _ _ -

Sergeanten , waar onder drie

Gegageerden , en een

Mirinjo. - - -

jo, cfÜpficndcr.

Zeevarende Ptrfooncn in foort

,

waar onder de Equipagie-

I Mccllcr, of Wcrf-baas (die

Opiïender van alle Vaarcui-

tuigen , en Hoofd der Ma-
• troofen, Boflchieters , 6cc.

die op de Werf huyshouden,

is) de Konftapel , en alle

verdere van die foort , zo

op de Werf aan 't Kalleel,

als in 't Hül'pitaal , en ver-

der op dcRuyten-Comptoi-
ren , uclyk mede alle verwc-

fene tot de gemeene werken
gerekend werden.

Dito op de Chaloepen , en Vaar-

tuygcn.

Veifclieide Ambagtslieden , als

Smids, Svvaard-vegerSjTim-

mcrlieden, Oraejers, Kuy-
pers , Verwers , Glafema-

kers , &c.

43

17

4
I

61

I

z

z

2.9

78

37

79

Zo dat alle de Dienaaren der

Compagnie toen waren pfo

Fr)Ueden.

Borgcrs, Kooplieden, zo Hol-

landers , als MilH(j-en , en

Caltigen. - - - rty

Chineefen. - - - ip/

Mardykers , of Swarte Viy-
liedcn. _ - - ij»

Macaiïaaren , Boetonders, enz.

Vry lieden. - - 210
Amboinecfen. - - ipi8i
MacafTaarfe, Boetonfe, en an-

re Slaven. - - 1421

Ën van
de Vry-
lieden.cti

aiidre

Volke-
ren.

22231

Waar by de Vrouwen , en

Kinderen gerekend zynde,

famenmaakten die

uyt een getal van

nog
ffpSp

78210
Perlbüiien.

172

Befnoe-

De Hecren in 't Vaderland , ab ook jmg van't

haar Hoog tdclheden op Batavia, wa- J^"'^^''^

ren al zedert 't jaar 1676, zeer Iterk op fe.izc-

Menagic uyt , en van voornemen zyn-der^'t
'

dejiaii676.



A M B
, Wat zy maar konden

O I N A. ^l-
te

voogd

,

Ichryven

de om alles

befnocjen , hadden die van Amboina
aanbevolen, om de Penniften, en andre

Dienaren alhier tot een vall getal te be-

paalen,op dat zy aldus een netten ftaat

op alles zouden konnen maken.

De Heer Hurdt^ een zeer vcrftandig

Man, die veel goede dingen voor de E.

Maatlchappy hier , en elders , gedaan

heeft , maakte daar een opftel van , 't

geen haar Edclheden volkomen goed-

keurden. Waar op zy in 't jaar itf/p

den 2. Februari geliefden den Land-
en Raad van Amboina aan te

dat voortaan geene dan de

onderltaande Bedienden in deze Land-
voogdy zouden mogen wefen j als

:

Een Opperkoopman , tot fecunde

Perfoon aan 't Kaiteel, 80 gl. ter maand
winnende, dien in zyn tweede verband,

of na verloop van zyn drie eerfte jaaren,

100 gl. ter maand toegelegt zal werden,
zonder verdrc verhooging in Gagie, zo

lang hy in dienit continueert.

Een Koopman tot Fifcaal,met fogl.
ter maand , die , tot een ander Ampt van

een Koopman overgaande, 60 gl., en

ten laailten 70 gl. in een andre nieuw
verband, zonder meer, zal mogen win-
nen.

Een Onder-Koopman tot Soldy-

Boekhouder, a 40 gl. ter maand.
EcR Winkelier , mede Onderkoop-

man, als boven.

Een Onder-koopman , tot Geheym-
fchryver van den Heer Landvoogd, en
Raad , als boven.

als 'er een is, waargenomen te werden,

anders geen eerfte Klerk noo-alzo 'er

dig is.

Een Geheymfchryver voor den Land*
raad, als boven, zondermeer.

17 Adfiftentcn, als

By den Opperkoopman.
Op de Sccretary.

Op 't Soldy-Comptoir.

In de Kleeden-winkel.

By den Geheimfchryver van 't

Gerecht. - -^ -

Nog een AfTiftcnt die Abfoluit,

en een die 't Provifioneel is,

by den ouden Rumphius , tot

vervolg der AmbonfcheHi-
ftorie, om zyne blindheid j

dog by zyn Overlyden zal

dit ophouden.

t

6
6
l

17

Buyten deze mogen 'er nog wel 4 of

f andere Affiftenten aangehouden wer-
den , om , by fiekte , of verfterf , tot

plaatsvulling te dienen , en ondertus-

fchen bequaam te werden.

Op Hl TOE.

Een Koopman , die in zyn laatfte

verband tot 70 gl. ter maand zal mogen
verbeterd werden , zonder meer , en
een bequaam Adfiftent by den zelven,

die van alles kennis hebben moet , voor

zo verre de Adminiftratie aangaat, om.
De Caflier van de dagelykfe uytgift,'by afllerven, enz. van 't een en 't ander

die met een het Equipagie- Pakhuys
moet waarnemen , en die niet meer mag
zyn als Boekhouder met 30 gl. ter

maand , en met Ondcrkoopmans rand-

foen (zynde f^ Ryxd. koftgeld , en 4
kannen Wynj) blyvcnde mede onder

des Opperkoupmans verantwoording,

waar van zy hem in 't jaar 1688. den

2. Maart , by hun fchryvens egter ont-

floegen , wel uytdrukkelyk daar zeg-

gende, dat hy geen Suppooft , of be-

diende was, die onder den Opperkoop-
man ftond, of van hem athing.

Een Dilpenfier van 't kleen Magazyn
der Levensmiddelen , die den dagelyk-

icn verkoop doet , mede tot Boekhou-
der , en Onderkoopmans randfoen > dog
het Geheymfchryvers- Ampt van de

Weeskamer mag geen randfoen trek-

ken , alzo dat Ampt zyn falaris mede-
brengt.

De Geheimfchryver van het Gerecht
mag niet hooger , als tot Boekhouder
met 30 gl. , en Adfiltents koft-geld

(a ^i Ryxd. 's maands) gevorderd wer-
den, en behoorde dit door den eerften

reden te konnen geven.

Op HoNI M o A.

Als voren.

Klerk van des Landvoogds

Op O M A , een Onder-koopman met

40 guld. ter maand.

Op Larike, als voren.

Op B o E R o, een Boekhouder.

Over de Militie.

Een Capiteyn , een Lieutenant , en
een Vaandrig, zyn genoeg.

Een Opper-Chirurgyn , en verder 2
of 3 Chirurgyns , te zamen 16 in ge-

tal.

Ses Predikanten , en verdere Kerk-
bedienden , zoo weinig , als het by te

brengen zal wefen j moetende de rell:

zig Ichikken na den tyd , en gelegen-

heid , zonder dat haar Edelheden daar

toe nog het permanent getal konden
vaftltellenj dog meer Officieren , zou-

den 'er boven het voornoemd getal niet

Secretary , mogen zyn.

Om
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Om nu van idcr van deze Bedienden

der E. M.utlchappy wat nauwkeuriger

te fprekcn , zullen wy, als den ecrlten

in rang, den Heer Landvoogd wat na-

der bclchouwen , die mee een woord
hier maar byvoegende , dat, gclyk het

met hem , en de verdere Dicnaarcn in

deze Landvoogdy, het in de meelle la-

ken byna eveneens met de andre Land-

voogden, en vcrdre Dienaaren, in an-

dre Landvoogdyen ,
gelegen is.

Van den

Land-
voogd,
eniyn
Ampt.

Van den Heer LANDVOOGD.

De Landvoogd is de Prins, en als de

Opperkoning des Lands, wiens Opper-
gefag over alles ook gaat.

De Titel, die men hem geeft, als hy

maar Landvoogd alleen is , is Agtbare

Heer , of Heer Gouverneur , dog zoo

hy Raad van Indien, of CommilTaris der

Oofterfche Landvoogdyen is, werd hy

Edele Heer genaamd. Zyne Gemalin
alleen draagd de naam van Mevrouw,
werdende , als zy uytgaat , van twee
oppaflèrs, gelyk zyne Dogters,van een

Oppaflcr
,

gevolgd. Ook heeft hy
alleen hier een Karos , die de Compag-
nie hem geeft.

De Wagt ) die hem toegevoegd is

,

beftaat in een Sergeant, een Corporaal,

en 10 of 24 foldaten ; dog als hy uyt-

gaat , treden gemeenelyk een Sergeant

met 6 Soldaaten voor uyt , de Land-
voogd gaat in 't midden , en dan vol-

gen nog 4 Soldaaten agter hem.
Voor zynHuys,'t zy buyten, of in 't

Kafteel, waar hy dan ook woond , ftaat

altydeen fchildwagt meteen piek voor

de deur , met nog een Soldaat , of by-

wagt , om alle Lieden , die den Land-

voogd geerne fpreken zouden , aan te

dienen.

Dit plagt voor den tyd van den Heer
Landvoogd de Haai zo niet te zynj

maar is onder zyn Ed. ingell:eld,omniet

meer zo onbeleefd , en zo onbefchaamd
overvallen te werden, als aan zyn Ed., met
my op zekeren tyd over een faak vanbe-

lang fprckende,door imand gefchiedde,

die de onbefchaamdheid had , om ons

voor de Rotang-tralien van de venfters

een tyd lang , zonder dat wy het be-

mcikten, te beluylteren, waar over hy,

die had behooren de deur in te komen,
gelyk de gewoonte was , niet weinig

deurgehaald wierd, hoewel het een van
|

ongedekten hoofde by hem, hoewel de

dre gaande en komende Officieren van
buyten, te weien Schippers, Boekhou-
ders der Schepen, en/., open tafel, waar
voor hy ook maandelyks zeker geld

trekt } dog fchoon hy die lieden alcyd

aan zvn tafel behoort te hebben , zal 'er

cgter geen van allen by hem komen ee-

ten, ten zy hy wel uytdrukkelyk daar

toe verfogt werd. Deze opene Tafel

kan hy ook gemakkelyk van de Prefen-

ten en Gefchcnken , die hy gcduurig
van hoendei-cn

, ganfen , enden , vifch , en
de herte-beellen , die hy alle week vnn de
Pas Baguwala, Way, en andre plaatfen,

en van zyneJagers aan 't Kafteel , krygt

,

houden , zonder dat hy zyn Kolt-geld

eens behoeft aan te raken.

Ook is hy gewoon daar by veeltyds

een, of meer Predikanten, met hunne
vrouwen , en oudfte Dogters , of ook
wel van de aanlienelyklle Vry-borgers
met hunne vrouwen , te verfoeken, en
dus gemeenelyk een tafel van 10 of zo
gallen te hebben.

Vooral plagt de Predikant , die Son-
dags 's morgens gepredikt had , daar 's .„"^^ê-

maandags 's middags met zyn Vrouw , te iyke

fpyfigen } dat veel beter was , dan 't geen Maaltyd

de Heer van der Stel naderhand invoer- p°°f.'^'*

de , te weten , van Sondags 's middags ^ant.

by zyn Ed. te ceten, alzo dan een Pre-

dikant nat'van 't fweet , en , hoewel al

verfchoond zynde,ganfch nietbeluftis,

om by na iets te nuttigen, behalven dat

het ook gevoegelyker was , dat hy, en

de Predikant ,
gelyk by andere Land-

voogden voorheen gebruykelyk was,
weder in de Kerk gingen , dat nu noyt

gefchieden kon, zo om 't lang tafelen,

als om andre redenen.

Men heeft dan een- zeer koftelykc

maaltyd met de keurelyklle fpyicn , van

vlcefch , wild-braad , vilch , en al dat

het Land geeft , en met de belle Wy-
nen , die in 't Pakhuys zyn, voorfieni

waar op gemeenelyk een keurelyke Na-
tafel komt te volgen.

Om ider der genooden ook te doen
hooren,dat het tyd is om by den Heer
Landvoogd ter tafel te koomen , werd
ten elf uuren door een Trompetter ge-

meenelyk op een Trompet geblaafen,

wa;ir op dan ider gewoon is derwaards

te gaan.

Alles heeft hier de gedaante van een

Hof. Men komt noit anders, dan met

•I

de ecrite Hccrcn van aunfien was. Men
was anders bevorens maar gewoon tot

de Galdcry toe in te komen , daar men
dan verder van den Landvoogd , die

daar wandtlde, binnen verfogt wicrd.

Als hy 's middags zal gaan eeten,

houd hy voor de Opperhoofden der

Buyten-Comptoiren, als mede voor an-

belcefdc en niet al te trotze Landvoog-

den , dan de gewoonte wel hadden van

zelf mede ongedekt te blyven , of de

eerfte bedienden in rang te verloeken

zich zelven te dekken.

De Heer Padbrugge wilde aan geen Titel,

andren , dan aan de Predikanten, den dooide

titel van myn Heer gegeven hebben j^*^"

noemen-
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Padbrug-

ge aan

den Op-

koop-
man ge-

geven.

Wyfc
van le-

ven van

de Heer
de Haas.

noemende den Opperkoopman, of naa-

flen in rang aan hem , niet anders dan

Sr. j dog ik heb altyd van andre Land-
voogden den Titel van Myn Heer aan den

Opperkoopman , Capiteyn , en Predi-

kanten, dien van Monff. aan Kooplieden,

dog dien van Sr. noit anders , dan aan

Affiftenten , en Boekhouders , hooren

geeven. En waarlyk die Titel vi^as voor

een tweede van die aanfienelyke Land-

voogdy vry te gering.

Den ganfchcn dag van 's morgens ten

8 a 9 tot 's avonds ten 4 of f uuren is

de Heer Landvoogd befig , om de zaa-

ken van de E. Maatfchappy te beherti-

gen , en om alle lieden, die hem hier of

daar over fpreken , of wel eenige Or-
donnantien (waar op alleen alles , door

den Opperkoopman , en andre bedien-

den, verilrekt werd) moeten laaten tee-

kcnen , te hooren ; na welken tyd fom-

mige wat ruit namen, of eens na't Fort

(zo zy daar buyten woonden) of de Stad

rond gingen wandelen ; dog andren

,

en voor al de Heer De Haas ^ hadden de

gewoonte om yder , die by hen komen
wilde , na f uuren op een Pyp Tubak,
en een glas Wyn , met d'een of d' an-

dere verfnapering van Soucys de Bou-
logne,01yven, of iets diergclyks'er by,

af te wagten, en dezelve, na 't Avond
Gebed , ook wel ten eeten te houden ;

na welk Gebed op die zelve plaats in de

Oude Hollandfche Kerk, of waar zulks

gedaan wierd , door alle de Baafen rapport

van alles , dat dien dag door de Am-
bagtsUedcn gewerkt was, aan den Land-
voogd gedaan , en weder nieuwe lait

tot ander werk gegeven wierd , behal-

ven dat hy dan ook de Leufe , of 't

Wagt-woord , zoo aan den Capiteyn

"Ttovia, als nog een

de

gewoon
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teyn. De eerfte om alle Zaaken van den

Koophandel , de ander om die van de

Militie, waar te nemen ; in alle welke
zaaken hy echter als opperfte over hen
te gebieden heeft , zodanig dat ider van

hen zyn bevelen ook volgen moet, ten

waare die geheel en al tegen de gewoo-
ne ordres van haar Edelheden aanliepen,

in hoedanigen geval zy zig aan den
Raad , of wel allerbeft aan haar Edel-

heden op Batavia, gedragen konnen.

Hoe vermogend nu die twee eerfte

Mini fters zyn, zoo zyn zy egter geen';

van beiden, 't zy ider op zich zelven, 't„

zy als zy hunne magt byeenvoegen, byMagtm
den Landvoogd te vergelyken. Wel is oplicht

waar , dat zy beiden zich tegen den

aankantende, en zich

Des
Land-
002ds

groote

van alle

de ande-
met re Be-

voor 't Kafteel WK
ander aan een van

ren voor de Stad ,

Borger-Oiïicie-

is te

mge-als andre

alleen te gebie

(uytgenomen de

van hunne be-

ge-

ven.

Gelyk hy het Hoofd van de Land-

voogdy is, alzo gaat ook zyn oog,

magt, en toezicht , over alles, en over

allen , zoo Dicnaaren
,

fetenen , hebbende hy
den,terwyl alle andren

Predikanten in 't werk
diening) van hem afhangen, en alle zy-

ne beveclen gehouden zyn uyt te voe-

ren i hoewel hy in veel zaaken (gelyk

wy zien zullen) door haar Edelheden

bepaald, en gehouden is daar over 't ad-

vys van zynen bygevocgden Raad (daar

alles by meerderheid van ftemmen door-

gaat) te hooren , en fig daar na te

gedragen.

Zyn twee eerfte en voornaamfte Mi-
nifters, die hem m 't behandelen der za-

ken van deze Landvoogdy toegevoegd

zyn, zyn de Opperkoopman , en Capi-

IL Dccl.

Landvoogd
nog een ftem of twee in den Raad fterk dienden

makende , wel een groot gewigt on-

trent alle beftuyten van Staat konnen
maken , en dan altyd de meefter boven
hem fchynen te zyn j maar het ont-

breekt den Landvoogd, als hy dit ziet,

aan geen middelen, om alle deze aanfla-

gen van die twee Minifters door ver-

Icheide wegen te veridelen , het zy door
die mindere Leden in den Raad , die al-

le voUtrckt, ja al te volftrekt van hem
afhangen, ofbevreeft te maken , of ook
wel zyn gramfchap, door hen hier of
daar over in hun ampt te foeken

;,
zoo-

danig te doen gevoelen , dat zy wel
haaft tot hunne ibhade leeren , hoe qua-

lyk zy gedaan hebben , en hoe ras zy
;ian de grond konnen geraken , zonder
dat een van die twee voornoemde
Heeren hen eenigfins tegen den Land-
voogd dekken kan, alzo hy veel dingen

op eygen gefag doet, en iders gedrag in

zyn ampt nafpeuren mag j in welk
ampt niemand zo net of naeukcurig is

,

of daar valt hier of daar op wel iets

te zeggen , die dan aanftonds daar o-
ver , al was 't maar een beufeling, ten

uvterften vervolgd , met den Fil'caal

gedreigd , of van den zelven ook wel
in rechten betrokken werd.

Indien de Fifcaal zelf mede zig te-

gen hem aankant , zo ftaat het vaft, dat

hem dit jaarlyks honderden in zyn
beurs , in opzicht van de boetens, die

hem in Rade van 't Gercgte toegclegt

werden , verfchild , waar in hem de
Landvoogd anders , zoo hy wel by
hem ftaat, een fchoonen flag-boeg toe-

voegen kan ; daar hy , zo hy in onee-
nigheid met hem leefd , de boete zoo
nauw als 't eenigfins mogelyk is , be-

paald, ja dikwils niets aan hem, enkel

om hexn te doen uyttecren , en na zyn
hand te zetten , toelegt j om welke re-

den de meefte Fifcaals gemeenelyk in

alles blindeling des Landvoogds doen,

en advys in Rade , opvolgen , en die

M m au-
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anders gedaan hebben in myn tyd , is het voogd ilaat , want ik heb alle anderen

zeer qualyk opgebroken j daar zy 'er hoe groot zy mogten zyn , en hoe veel

anders te zaamcn zeer wel van gevaaren fchyn van recht zy tegen dien Heer
zyn , vooral , als heï zo gaat

,
gelyk mogten hebben , altyd zeer qualyk zien

ten tyde van zeker Landvoogd, my be
kend geweell, die op zekeren tyd (mo-
gelyk om 't knagen van zyn gewiffe)

willende weten , wat men op Batavia

, en dit aan een vry-

van daar quam, vragen-

dan hy
vcrwagt had , tot antwoord kreeg :

Heer Gouverneur , Ik zou u dit ivel zeg-

gen^ maar ik vreefe, dat U Agtb. het dik-

ivils qualyk nemen fou j Ik zal niet , zey^

van hem zcide

Koopman, die vau «-Kiai i^nam,

de, al vry wat openhertiger

,

varen

ken.

en dcerlyk aan den grond raa-

j-jj^druyflca

legende

Onder den Heer Padbruggc kantte de ^oc
Oppcr-koopman Bafiing, en Capiteyn ^ff qualyk

Moor (die een lyn trokken) zig tegen <^'-" ^^^c-

hem aan j dog 't bequam hen beiden niet \"^^„ ^'^^

wel: want den Capiteyn kreeg hy door de Moor,
een aardige Lift , in zyn weerwil na Ba- by 't

tavia , en den Heer Bajling wicrd

Banda gefonden , daar hy met een ^^nd
fwarte Letter , wegens gefchil met voogd,

dehy, nog nieusgierigcr geworden, e» I zyn Oppergebieder
,
getekent, quam ,

S'-'^*"^'*

het zal tujjchen om blyven. Hier oplprak en de Moor had mede niet veel fortuyn^^"'

die Vryman $ Myn Heer : Zy zeggen dat
^

in Indien j hoewel hy naderhand nog
de Fifcaal de Sak ophoud ^ dat gy de Sak i

Capiteyn op Bantam wierd.

"vuld^ en dat gy lieden daar na famen deelt .\ Het is daarentegen zeker, dat die

Doe wilde hy weten , wie dat op Bata- cerfte Bedienaars , zo zy met den Land^
via vertelde, waar van hem zo veel be- voogd in een goed verlland leven, on-
rigt wierd, dat hy met vragen ophield, gelyk meer met deze en gene voof
en dien Vryman alleen vcdogt, tegen an- ! iderecn verborgene voordcelen , dan
deren daar van niet ie ipreken, die hem

}

wel met hunne Soldy en buyten-voor-

dit ook beloofde , 'er byvoegende (om dcelcn , winnen , ja in korte jaaren de
zyn gunft te behouden) Jat hy geen een

woord van dat quaadfpreken zyner vy-

andcn geloofde , alzo hy by zyn vrien-

den voor een ander man bekend was.

fchaapjens op droog konnen hebben)
weshalven de vcrftandigftcn onder de
Opper-kooplieden het altyd zo gefchikt

hebben , dat zy en de Landvoogd (zo

Het is egter zeker , dat de ipraak zo ' hy, gelyk de meeften, voor het trekken
ging , en dat 'er naderhand nog wel ge- 1 was,) alle de buyten-voordeelen van de
weeft zyn , die met de Fifcaals gedeeld

|

overwigten der Nagelen , van de pak-

hebben, is ook zeker, altoos in opiigt van ken met Kleeden , van de Ry ft, van de
deboetens, op de Hongi-togt gevallen, Araks-pagt,enz.{;imendeelen,in hoeda-

alzo men (des noods) hen net zou kon- nigen geval 'er geen Haan na krayt , en
nen aanwylcn hoe veel in Specie zydaar
ider van getrokken hebben , hoewel zy
beyde naderhand genootzaakt geweeft
zyn, het onregtveerdig , en te veel gc-
trokkcnc weder uyt te kecren. Maar ik

ben de Man niet, die myn werk door het

teekenen en fwart-maakcn van andren
ontluyitercn wil. De faaken verhaal ik

wel nu en dan ; maar laat de naamcn der
Perlbonen 'er af, om dat goede Kinde-
ren om quadc Ouders niet moeten ly-

den.

Het is zo verre van daar , dat de Op-
per-koopman, of de (Japiceyn, dem'in-

dan fchiet 'er voor ider een fchoonc
ftuyver over

,
gelyk dat by de ftukkeii

van veele Landvoogden , en Opperkoop-
lieden,dic malkandcrcn wel verftonden,

en naar mate van dien ook zoo ontrent

veel Capiteyns, gebleken is, hoewel de

voordeelen van den laatften in verre na

by die van den Landvoogd , of Opper-
koopman niet te vcrgelykcn zyn.

De Opperkoopman Schcnkenberg , die Alsook
zeer ryk van zig zelven,en een man van hoe dit

middelen was, met den iricci- Schaghen^'^'^"'^

niet wel overweg konnende , J^reeg,j,y,^j_

daarenboven met zyn Ed. gefciiil over
dere Leden van den Raad tegen de toorn de overwigten der Nagelen, mcinende,
van den Landvoogd fouden konnen dek-

{

dat die hem alleen tocquamen. Hy h.ad

ken, dat zy zelf niet m ftaat zyn , om wel gehoord, dat de Opperhoofden van
zich tegen zyne aanllagen, te bewaren, Hila, Honimoa, Oma, en Larike, in

aangclien hy in ftaat is , niet alleen , om vorige tyden , aan de Landvoogden een
veel voordeelen , die hy anders door de fray gefchcnk plagten te doen , om die

vingeren ziet , of met hen wel deeld, overwigt met hem niet net te deelenj
hen te benemen, maar zelf hen ook door {dog nu had hy 't Opperhoofd van Hi-
fchryvcn,aan haar Edelheden , van daar toe, dsn Htcï Roofelaar , en dat van O
meeft na llegter plaatfen, te doen ver-

zenden , om van hun dwarsboomen
bevryd te zyn.

Immers dit is zeker , dat die in zoo
een Landvoogdy welvaarcn wil , zorg
moec dragen, dat hy wel by den Land- i tige Heer hier mede voor zig fclven, en

voor

ma, te weten, den Heer Jntoni Snaats,

zoo verre aan zyn ftreng weten te kry-

gen , dat zy hem beloofd hadden aan

den Landvoogd daar van niets te geven j

maar hoc grooten knoop die onvoorlig-
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\ve5ens

Gefchil

over de
Over-
wigtder

Nagelen.

Voor deze zyne vrienden en hunne fuc-

cefTcurs (die hem wel vei'vloekt heb-

ben) toehaaldc , zullen wy aanftonds

hooren.

De Heer Schaghcn , die zeer fyn , en

hun allen te gaeuw was , eyfchtc voor
zig met reden de helft, alzo 't hen, om
recht uvt te fpreken , al zo weinig als

hem toequani : want de overwigt der

Nagelen komt meeft van daar , dat de

Nagelen , die ingewogen zyn , terwyl

zy in de Pakhuyien leggen , zeer veel

Vogtigheid na zig trekken , en daar

door veel groter quantiteyt, dan 'er van

aan den Opperkoopman , aafi Roofelaan

en alle verdre buyten • Opperhoofden j

om alle de Overvvigtcn,by hen getrok-

ken, aan de E. Maatfchappy weder uyt

te keeren, en die ook voortaan aan haaf

altyd goed te doen.

Dit was een Üegte trooft voor hun al-

len, alzo de Nyd hier nu oorfliak was<
dat 'er niemand van hen iets af genoot

,

en dit was in 't vervolg een groote veer

voor den Landvoogd , en de Buyten-

Opperhoofden, ja een van de befte, uyc

hunnen ftcert j alzo ik gevallen weer,
dat zulk een Opperhoofd op een Na-

den inlander gekogt,en ingewogen was,' gel-Moeflon van de Overwigt der Na^
uytlevercn , welke dan die Opperhoof-

\
gelen voor zyn aandeel , behalven dat

den , by het afleveren aan de Schippers,

ook aan de Compagnie zo veel meer in

rcekening brengen , doch aan zich

Zelven, even als of die tot zo veel pon-
den to.-n by den inlander geleverd , en
door hen aan dezelve voldaan waren,
betalen.

Hoe billyk die eyfch ook was, te meer,

'er de Landvoogd af had, meer als loooo
Ryxd. (gelyk ik nog elders toonen zal)

getrokken heeft.

Hier mede was dit Spel nog niet ten

eynde ; maar de Landvoogd Schaghcn,

hier over niet weinig op alle die Mefli-

eurs gebeten, deed Inen ider op zyn tyd

't gewigt van zyne magt , en ongenoe-

Landvoogdcn
dat haar Edelhcden

fteunde , behalven

deze , anders

dewyl die op de vorige gewoonte onder
;

gen, zodanig voelen, dat het aan andren

tot een baken kon dienen , om in 't toe-

komende voorfigtiger te zyn-

De ecrfte, die daar van het gevoelen

had, was het Opperhoofd van Oma, de
Onderkoopman Snaats , die , by de vi-

fite des Landvoogds van dat Comptoir
(gelyk by de Coracora-togt jaarlyks

meeft van alle Comptoiren gefchied)

door een geringen Inlander bcfchuldigd

wierd j-o Ryxd. boete van hem gevor-
derd te hebben , daar hy ten uyterften

'er niet meer als zes trekken mogtj en
dien hy daar over in de Vefting in de
tronk gefet, en tot nog toe gehouden had.

De Landvoogd, dit eerft in ftiltevan

des Inlanders vrienden hoorende,zeide,
dat zy zig maar voor eerft zouden ge-

ruft houden , en dat hy die faak tot

hun genoegen afdoen zou.

andre

van uv-z..-
,

blinde poft, wel eenigermaaren kennis

hadden , maar die als door de vingeren

zagen , alzo de Compagnie zo veel Na-
gelen in gewigt kreeg , als 'er als be-

taald opgebracht wierden , wilden ech-

ter de Heer Schenkcnbcrg , en zyne me-
deftanders, hier niets van aan den Land-
voogd , veel min de helft , toeleg-

gen.

Men fchreef dan hier over niet alleen

aan de Hccren op Batavia , maar zelf

ook na 't Vaderland, te meer , alzo hy
zyne mcdeftanders gezegt had verfchei-

de bloedverwanten onderde HeerenBe-
windhebberen (gelyk ook waar was) te

hebben j dog toen die Poft de Heeren
op Batavia , en vooral die in 't Vader-
land , zo bot, en klaar , met een nette

aanwyfïng waar in die bcftond , voor

oogcn quam
,
gaven zy hier op dit

antwoord.

Dat de Landvoogd , Opperkoop-
man , en alle de Opperhoofden hun-

ne Dienaren waren , die buytcn de

toegelegde Soldyen en de Emolumenten
niets anders mogten trekken. Dat de-

ze overwigt van Nagelen , zcdert zy in

de Pakhuyfen lagen, door de vogtighe-

den , die zy na zig trokken , vermeer-

derd , niet den Landvoogd , nog den
Opperkoopman , of de Opperhoofden
der Buiten-Comptoiren, maaralleen de

E. Compagnie toequam , alzo dezelve

op een goed, haar toekomende, en door
haar betaald , aangewonnen was , even
eens gelyk zy, zo 'er fchade opgevallen

\vas , die ook zoude hebben moeten
dragen. Dicrhalven ordonneerden zy

Hy belcy dan Vergaadering , en
vraagde aan 't Opperhoofd Snaats , of
hy ook tegen deze of gene Koningen,
Pati's, of Orangkaja's,iets in te brengen
had} hy zey van neen> maar dat zekere

Sylveira zig onwillig betoond hebbende,
om de ordres van zyn Ed., ontrent het

verbreeden en gelyk -maken van de
wegen in 't dorp Haroeko , met zyn
huys wat in te trekken, na te komen,
daar over door hem in de Vefting , en
in de tronk, eenigen tyd gefet was, met
voornemen om, gelyk nu gefchicde , aan

zyn Ed. te klagen, en ftraffe over zyne
baldadigheid te vorderen , alzo hy zig

5

wat
hem , zyn Op-
leelyk was uyt

ook niet ontzien had
perhoofd , vooral

te fchelden.

De Heer Schaghen , die ondertuflchen

zeer wel wift , dat dit , Ichoon wel
waaragtig, echter de ware reden niet

Mm i was.
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was , beantwoordde het zeer gematigd

,

met te zeggen , dat die man zeer qua-

lyk gedaan had, dat men die faak na-

der onderfoeken , en hem , na be-

vinding , volgens verdienfte llrafFcn

zou.

Toen moefl; hy als Opperhoofd ook
buytcnibian , om te hooren , of ook
deze of gene Koningen niets tegen hem,

van dien

trekken.

Hy ftond verbaaft hier over , alzoo
men dit op Haroeko fyn voor htm ver-

borgen had , en hy vcrfogt my , of ik

geen middel wift , om hem nu , al was
het door 't geven van zulk een gefchenk,

te redden. Ik zey, dat het te laat, en
dat 'er in zvn faak niet te doen was, dan

als Opperhoofd , in te brengen hadden, dat gcene , dat ik in 't korte voor hein

Doch geen der zclvcn wilt het aller- vreesde , aftewagten, waar van hem
minde op hem te zeggen j maar de

vrienden van den voornoemden Syheira
,

gclyk ook hy zelf, die ondertuflchen

losgelaten was , veri'chenen in de Ver-

gadering, en klaagden, dat men hem fo

Ryxd. boete, over dat hy zyn huys niet

wat intrekken wilde , afgevorderd, en,

om dat hy dit niet had willen betalen,

tot nu toe in de tronk gefct had.

Hier bleek wel klaar , dat de eerfte

reden van 't gefchil over 't niet nako-

men van des Landvoogds ordrc was.

de Heer Schenkcnberg , nog niemand red-

den zou, alzo dit te fraei een kolfje na
de HccïSchagbcns hand was, om zigaan

hem , en allen , die zig ontrent de Over-
wigt der Nagelen zo openbaar, en zo
dwaas 'gelxk hen de tyd nog lecren

zou) tegen hem aangekant hadden, zeer

billyk te wreeken. Dat het met hem
nu maar een begin was , en dat de an-

dren op zyn t\d mede hun deel bekomen
zouden. Dat hy had bchoorcn re beden-
ken, dat hy dit ampt inwecruil vanden

maar de Heer Snaats moeft zig gewagt
j

Landvoogd , die 't al aan een ander had
hebben , om van dien inlander meer tocgefegt , zoo gcmakkclyk bekomen
boete, dan zes Ryxd., te vorderen > dat

hem in vurige tyden al zeer ernftigdoor

zyn bluedvrienuen , die hem dit Ampt,
door een heimelyke goede direótie , in

weerwil van den Landvoogt , bcfchikt

hadden, gewaarfchouwd was.

Die inlander had hier over egter, ge-

lyk ook over 't fchelden van zyn Op-
perhoofd op de volle ftraat , wel een

iwaarder ftraf van den Fifcaal vei'diend ;
j

boetens van den inlander niet fchuldig

dog alzo deze faak, hoe gering ook in moeft gemaakt hebben.

had , behalven dat hy ook onthouden
moeft hebben , dat de Landvoogd,
toen hy hem kennis gaf, dut hy die

door den Raad in zyn weerwil gemaakt
was, hem klaar gczegt had, dat hy wel
zorg moeft dragen , dat hy den vmger
uyt zynen mond hield, en buyten zynen
kyker bleef. En dat hy daarom vooral

aan 't trekken van710- ongcoorlofdc

Ichyn , nu wonderlyk wel in de kraam

van de Heer bchaghen tegen de Heer

Snaats diende , zoo vond hy goed den

Hy zag aan dit myn ganfch verhaal

wel , dat zyn vonnis 'er al lag , maar
daar was geen middel , om hem ecni-

Fifcaal , die toen ook zig daar bevond, ger maten hier tegen te dekken ; behal-

te belaften dezen inlander mede na 't Ca- ven dat ik myn fatfocn aaneen zeer

fteel te nemen, om öcn zclven, zo men
|
waarfchynelykc weigering , die hier op

daar op Haroeko voorgaf, niet wemig
te ftraffen.

Aan Snaats , ondertuffchcn over, -

en aan myn huys gekomen zynde,voar-

zeidc ik ten eerften zyn volkomen val,

en dat hy zeer quaiyk gedaan had , den

raad van de Heer Schcakenberg te vol-

gen , 'en aan des 'Landvoogds Gemalin

niet een gefchenk vaneenige 100 Ryxd.

te wagten ftond , niet wilde wagen.
Koi t daar aan wierd Snaats door den

Fifcaal gedagvaard , om zynen eyfch te

aanhooren, dat niet was om Syheira

^

maar fgelyk ikgezegthad) om hem zelf,

over 't trekken, en eyllchen van onge-
oorlofde boeten, te (traften.

Om dit nu no^ï een beter kleur te se-
ven , ontbood men hem , om de Tcr-

(gelyk ik hem geraden had) te doen, mynen van Rechten zelfte konncn waar-

dat hem dat tegen alle opkomende fwa- nemen , voor eerft van zyn Comptoir
righeden zou gedekt , en dat hy egter aan 't Kaftecl

, ja men lag een ander,

nog wel viermaal zoo veel overgehou- in fchyn maar voor eerft, in zyn plaats,

den zou hebben, daar ik nu voor zyn en men wift na een lang Proces , in al

Comptoir hem geen eenen ftuyver wil- welke tyd hy niets won , en veel ver-

de geven. Ik gaf hem verder teken- teerde, de faak nog daar en boven zul-

ncn , hoe clendig hv zig met dat ge- ken draey te geven , dat hy niet alleen

waande ftraffi^n van dien Inlander had zyn Comptoir volflaagen quyt raakte,

laten om den thuyn leiden , dat het en- maar ook met dit flegt Proces (waar

kei en alleen dienen zou , om hem te van de grond , 't eyflchen van een

ftraffen wegens zyne onvoorfigtighcid , onbchoorlyke boete, niet dogt) na Ba-
van zig , tegen mynen goeden raad, tavia gelbnden wierd , daar hy nog ee-

fchuldig te maaken van yo Ryxd. boete nigen tyd in dien ftroom maalde, eer

hy

i
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liy , door groote gunfl van den Heer
de Haas , 'er nog al genadig afraakte ;

hoewel hy toen daar mede niet anders

uytgehaald had , als dat hy zyn proces

verloor met de koften , en nog drie

maanden, by gratie, in plaats van zes,

van zyn Ampt en Gagie gcfufpendeerd

vvicrd, loopende naderhand nog een ge-

ruimen tyd in 't lange pak , als een

Hecht Onderkoopman , die zig op zyn
bloote Soldy toen bcdroopen moeit.

Wat den Heer Scbcnkenbert' a ingaat,

de Heer Schaghcn maakte het hem daar

zo bang, dat hy niet wiit, waar zig te

draejen of te keeren , behalven dat die

niet weinig tot zyn nadeel na Batavia

Ichreef ; des veriogt Schenkenberg zelf

mede by dic Heercn, om maar ergens

anders geplaatft te werden. Zy hoor-

den hem cmdelyk, maar plaatllen hem
op Macair.ir,een Landvoogdy, op verre

na zo aanfienclyk niet, als die van Am-
boina , en daar hy het mede niet lang

hield : want een üpperkoopman , die

wegens moeite verhuisd , is als gebrand-

merkt.

Ook heugt het my zeer wel, dat ik in

Holland Heeren Bewindhebbcren van

zyn \L. bloedvrienden gelproken heb,

die het zeer afkeurden , dat hy dien

Poll: van de Overwigten der Nadelen
(waar van zy te voren geen kennis ter

wereld hadden) zo digt onder hun oog
gcbragt , en daar door hen als gedwongen
had , om dezelve de E. Maatfchappy,
als die 'er 't naaft toe was , toe te wy-
Icn, en die de volgende Landvoogden,
Oppcrkoopliedcn , en Opperhoofden
der Buiten -Comptoiren , te onttrek-

ken, daar zy dat anders zeer gemakke-
lyk zouden hebben konnen door de

vingeren zien.

Wat Roo'elaar aangaat , dic was 7.00

wys, dat hy zig in alles zeer voorfigtig

buyten ichoots gehouden hadj de Heer
Schaghcn dorit ook aan hem niet veel tor-

nen , om dat hy wilt , dat de Heer deHaas^
toen ordinair Raad van Indien, en Be-

Ichry ver van de Landvoogdy Amboina

,

(alzo ider Heer derHoogcRegceringop
Batavia een Landvoogdy jaarlyks be-

fchryven, of op den Brief, van daar ge-

komen, antwoorden moet) zyn Patroon

was.

Uyt al dit dus ven-e aangehaalde ziet

men dan klaar, dat 'er niet dwaferindc

wereld is, als zig tegen een Landvoogd
aan te kanten •, en is het gevaarlyk voor

de eerfte Leden van den groten of Po-
litycquen Raad , veel gevaarelyker dan

nog voor alle mindere dienaaren ; dien

het gemecnelyk hun welvaren koft,

en die het met hunnen ondergang boe-

ten.

Zo is het nu gelegen 5 maar in vorige
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tyden plagten de Landvoogden zig veel Des
meer magt aan te matigen , en niet
leen geringe dienaaren , die hen in

;i\. Land-

weg waren
, maar zelf ook Capiteynen, Joonge

en CJppcrkooplieden , die hen niet aan- tyden.

Honden, maar weg te fcnden j dat hen
egtcr naderhand wei uytdrukkelykafge-
fchrevenis, alzo haar Edelheden voor'
taan zulks niet meer verftonden.

^
Als zulk een Landvoogd een Eerlyk, peg

Edelmoedig, en Braaf Heer is, die God Schry-
in zyn hertc vrcell: , en de ingeietenen^e^se"
niet i];raf,nog als een Bloediuyger, maar '^^^^j.'^^^

als een Heer van gewifle handeld , aan "e Magt.
ider recht en gercgtigheid doende , zo is

dit een zoort van Regecring, die, buy-
ten alle tegenfpraak, in veel opiigtende
belle is > maar om dat de ervarenheid
ons lecrd,dat vecle (de goeden niet te na
gefprokcn) zeer baatfugtig , inhalend,
en onrcgtveerdig in hun gedrag gewcclfc
zyn , zoo is de Churafter en magt van
zulk een Landvoogd, als hy quaad is , een
van de Hatclyklfe , die 'er wefen kan j
want zyn magt

, gelyk wy getoond
hebben , is zoo groot , dat de eerlle in
rang zich voor zyn vervolgingen niet
konnen dekkenden Haat hy met detwee
eerltc en met den Fdcaal wel, gelyk wy
mede getoond hebben van des laatlten 's

interelt, en van aller welwefen te zyn,
zoo zyn 'er honderd quade faaken , die
zy famen onftrafbaar, tot nadeel van 'c

Kcgt, en tot drukking van den Inlan-
der, en van alle andre Ingefetenen,uyt-
voeren konnen , zonder dat men in ftaat

is , om dat te beletten j want daar over
aan den Raad te klagen , is niet an-
ders, dan aan hen zelf (die de eerlle Le-
den zyn) zyn klagten tot zyn eygen ver-
derf voor te dragen. Na Batavia te
Ichryven

, gaat mede niet aan, alzo geen
klaagfchriften , 't zy van den inlander,
of andren , anders dan open , en ceill in
Rade of aan den Landvoogd overgeleverd
zynde (volgens uytdrukkelyke ordre
van haar Edelheden) na Batavia mogen
afgaan , dat immers al mede niet an-
ders is , dan aan den Landvoogd een
fwaard , om u zelf 'er mede te dooden , in

handen te geven , alzoo hy daar in dan
klaar ziet, waar over gy hem aanklaagt,

waar tegen hy duyzcnd middelen weet,
't zy om den voortgang 'er af te belet-

ten, 't zy om zig daar tegen zo wel te

wapenen , dat het den klager altyd be-
rouwd dit ondernomen te hebben.
Zo nu een Amboinces , of imand an- Onhilly-

ders in 't geheim, en in 't byfondcr, kchan-

buyten weten van den Landvoogd khugt, ''^''"S

en zyn Requeft na Batavia fcnd , zoo Kja"g„
heeft hy daar by niets gewonnen , al- den weg
zo haar Edelheden alle zulke Requeileo 'otklag-

weer aan den Landvoogd , en Raad van ^^^Jf^^
Amboina fendcn

Mm 5

om daar over ccrft

hun-



278 BES
hunne aanmerkingen

C H
,
en gedagten ie

hoorcn j dat dan gemcenclyk ook zeci

qualyk uytkomt , vooral , zoo het by-

Ibndre litdcn betreft ; dog zo zulk een

Land\oogd het zo grot' maakt , dat

vericheide Koningen Tarnen over deze ot

geene faakcn na Batavia klagen, dan is't

Hem lomtyds wel zeer qualyk beko-

men , hoewel dat weer maar daar van

nthangt,na dat hy op Batavia Patrooncn

aan 't Hoogcrhuys heek.

Ik weet, dat 'er van fommige Land-
voogden wel menigte van geweldenary-

cn, en knevclarycn ,*zo ontrent de In-

landers , als ontrent allcrlcy andere in-

gcfetencn, gefchicd, en ook wel klag-

tcn , meer dan eens , 'er over gedaan

zyn , waar over zulk een Landvoogd
verdiende niet alleen afgefet, maat vry

fwaarder gellraft te werden , zonder dat

'er op zulke klagten 't allerminlle ge-

RYVINGE VAN
wanneer 'er reeds zulke duidelyke klas;-

ten, Ichoon 'er der Klagers naamen niet

byilaan , voor het oogc der genen ko-

men , die magtig zyn om die Hvaken

ten minltcn te ondcrloeken , en ze dan

na bevinding te herdellcn.

Ik ben dierhalven altyd van oordeel Des

gewceit , dat de Raad in een Land- Sthry-

voogdy , daar de Leden zoo van den ^i^gi^^

Landvoogd athangen , meer diend ,ov(;rde

om veel quade faaken van hem (alzoo Leden

zv hem niet ligt yullen durven tegen- y,^" "1^
r 1 \ il I j Raad,
iprecken) te dekken , en om agter de

j^.,,

bciluytcn van dien Raad maar als te Land-

fchuylen , als om hem ergens in tegen voogd

te liaan , alzoo de Hecrcn op Batavia '°''SfT

immers wel by zich zelvcn weten, hoe

gcvaarlyk het is den Opperbellicrder in

zo een Landvoogdy tegen te fprcken i

ja een Landvoogd zou 't in zyn gedag-

volgt is , alleen , om dat die klagers

hunne namen onder de Requellcn niet

zetten dorlten , wel wetende , dat zy

dan volgens die vorige gronden, van dat

Requeft weer aan den Landvoogd en

Raad te lenden, zekerlyk bedorven wa-
ren. Dog dit fproot daar dan alleen uyt,

dat de Opper- Landvoogd op Batavia,

zulk een Landvoogd , om redenen , hen

beiden bekend
, geliefde voor te liaan

,

en dit aan andre Heercn duidclyk te to-

nen , die hem dan al zo weinig zullen

tegenfprekcn , als de mindre in een

Landvoogdy hunnen Landvoogd , ten

ware zy hem ook te onvriend wilden

hebben > daar ondertuffchen de faaken

,

tenlalle van zulk een Landvoogd neder-

gerteld , in zig zelven voUlaagen waar-

agtig , en maarte ondcrfocken waren,
om zulke menfchen te redden > hoewel
'er niet eens na vernomen wierd.

Dit is een gedrag, bequaam om een

ganfch Land in gevaar te brengen van

tot het uyterfte dikwils te konnen ko-

men , wanneer men de menfchen het

grootUe ongelyk doet , hen uytmcr-
geld , en nog den weg van ordentelyk

te mogen klagen affnyd , of dien niet,

dan met grooter gevaar, voor hen, open

laat : want een idele kas maakt zeer ligt

beroyde finnen, en zulke wyfen van be-

handeling zyn de rechte niet , om den

verdrukten Inlander, die dikwils meer,

als men 't gclooven zou
,
geperft werd

,

in ruft te houden j maar veel beter was
het , zo men daar op zekere tyden een

onpartydigen Commiflaris zond , aan

welken hy zich aanftonds wel openba-

ren zou. Zulke CommiHuiflen werden
wel na deze of gene Landvoogdyen om
beuzelingen, zonder dat 'er eenige re-

denen van gewigt toe zyn
,
gelonden

;

hoe veel te gemakkelyker zou men dit

dan konnen , en ook behoorcn te doen

,

ten niet durven necmen , om van ico
laaken maar een alleen , indien hy die

zelfs verantwoorden moclf , te doen , daar

hy 'er nu 100, die quaad zyn, zeer ge-

ruft op zig necmen durft , dewyl hy
door den Raad gedekt is. Ook geefc

het wel eenigen Ichyn, als of men die

laaken niet anders had konnen fchikken,

vermits de Raad dit mede toellemtj

maar niemand , al wift hy nog zo veel

quaad van den Landvoogd , en al zag

hy, dat de wagen nog zo flim ging,
durft een woord (vooral , als de eerttc

Leden het met malkandercn eens zyn)

kikken, om dat idcr, voor zig zelven

bevreeft zynde , denkt , dat het zyn
tyd wel uythouden zal, buyten dat hy
ook dikwils een Landvoogd , die hem
wel gedaan heeft , geen ondicnlt doen
wil , en al wilde hy dit in opfigt van
zyn gewiflt" al doen , zoo zou hy door
de llerke hand belet werden , het te

konnen bewyfen , aangefien geen Gc-
heimfchrv al quam men met 10yver

,

Getuygen , voor hem , of imand an-

ders , een getuygenis tegen de Land-
voogd Ichryven zou.

Daarom ben ik mede van oordeel

,

dat in een Landvoogdy geen Leden
van den Raad van den Landvoogd cc-

niger maatcn afhankelyk, maar al te za-

men lieden moeften zyn , die op baar

eygen beencn konden liaan , en van
welke de minite in ftaat was, om hem
in alles , 't geen onregtmatig was , te

konnen , en oniievreeft te durven te-

genfpreken ; behalven dat daar op een

Iware ftraf behoorde gelleld te werden,
zo zy het niet deden. Zy moeften maar
alleenig dienen , om op al het wel- of
qualyk doen van den Landvoogd te

letten , en dan zou alles zekerlyk beter

gaan , alzo hy dan zo veel ky kinde-

potten , en niemand hebben zou om
zyn qualyk doen cc dekken.

Ook
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Ook heb ik akyd geoordeeld , dat Nagel-geld betaalden, in beide die pos-

'er in een Landvoogdy een bcëedigd ten grootelyks verkort , en in ftaat te

Notaris, die van den Landvoogd ingee-'zyn, om dat met veel getuygen te kon-
behoorde te welen , ncn bcwyfcn > maar als het 'er op aan-

zulks met en
nen deele afhing

om aan ider, die zulks met recht,

door billyke wegen eifchte, ten min
ilen een Aéte van getuygenis der waar

voogd
niet at-

han^ „ .
I

Vereifcht heid, voor zo verre die een eerlyk man
j

Opperhoofden , of wel lot zulk een
werd.

quam , moeilcn zy alles liegen , alzo

zy van niemand een getuygenis tegen
die lieden , die betrekking of tot zulke

nodig heeft, te geven } daar ik nu zeg-
,

Landvoogd , die mede van dien buyt
gen kan zelf ondervonden te hebben , deelde , hadden , konden bekomen;
dat men van geen Gehcimlchrvver ee-j Ja ik weet, dat 'er Koningen , en Dorps-
nige de minile getuygenis, tegen een

i

hoofden
j
geweelt zyn, die, de klagten

Landvoogd gepufleerd , krygen kan , al van de arme onderlaaten niet

kan men zyn zaak nog zo Jilaar bewy-
fen 5 behalven dat ook geen particulie-

re Ferfoonen , al hadden zy de buytcn-

fpoorigftc faak des werelds van den

Landvoogd gefien , daar af getuygenis

zouden durven geven , uyt vreefe van

door hem bedorven te werden, om dat

zy allen te veel van den Landvoogd af-

hangen , en om dat onder alle de Leden
van den Raad 'er geen is, die hen dek-

ken, of tegen hem befchermen kan.

Het is my zelf by zekeren Land-
voogd gebeurd , dat hy my cene faak

,

daar zeer veel aan gelegen was , die in

den Raad gediend had , en dierhalven

ook daar aaneeteckend was , wel Hout
fchoon ik dezelve,

aangeteckend was
,

ontkennen dorll
,

buiten dat gepafleerde in Rade , ook
met verfcheide getUygen bewyfen kon ;

dog als ik Extraft van dit bellotene in

den Rade , of wel een Atteftatie van

die lieden, die daar kennis af hadden,
verfogt, kreeg ik van denGeheimfchrv-
ver , die anders een zeer eerlyk man was,

tot antwoord , dat hy my geen Extra£t

van die faak , als met kennis van den

Landvoogd
,
geven dorll , nog mogt , en

dat , indien hy permilhe daar toe ver-

fogt , hy hem (gclyk waar was) aan-

ftonds wegjagen , en aflcttcn zou. Ten
anderen j zey hy, durf ik, om dezelve re-

den , ook geen Attcllatic van andere

lieden tegen den Landvoogd , paflee-

ren; fchoon ik weet , dat Ü Eerw. in

die laak gelyk heeft , en gclyk hy fprak,

even zo Ipraken ook die genen , die my
getuygenis tegen hem zouden moeten
geven.

Is dat aan my gebeurd , die een Pre-

dikant was , die geenlïns van zulk een

Landvoogd afhing , zo kan men ftaat

Inaken^ hoe het dan met minderen, die

van hem afhangen , en met den armen

Inlander, gelegen is. Ik weet, dat niet

alleen veele van die mcnfchen nu en dan

over fommigc Landvoogden, wegens te

korf betaalde Nagelgelden , aan ver-

fcheidcne fcheeps-vricnden, en andren,

geklaagd^ ja dat verlcheiden van hun-

,- aart

goed

langer

konnende hooren , en by eygen bevin-
ding wetende, dat zy waarlyk zo veelj

als zy zeiden j verkort waren , hen het

te kort betaalde uyt hun beurs gegeven
hebben , in hope dat zy gelegenheid

bekomen zouden , om het op Batavia

door defen of genen weg te doen we-
ten.

Indien ik ook gelooven mag , 't geeri

men my daar van gefegt heeft , zo is dat

by veclen op Batavia ook wel bekend
geweeft; maar daar wierd niet het min-
fte onderfoek na gedaan , behalven dat

het dien Landvoogd aan geen middelen
ontbrak ^ om zulke quade gerugten , door
redenen van meer gewigt ten eerften

te dempen; dat ondertuftchen bequaarti

was, om die elendige zo zeer gedrukte
menfchen , die niemand hadden
welke zy met hoope van eenig

gevolg klaagen konden , toc het uyter-

fte te brengen. -v ?o.jIL '

Ik heb 'er gekend , die déze eri géhc
Inlanders een menigte van tyd , voor
zich, en in hunnedienften, gebruykt^
en helder nog penning gegeven j

hebben , om hen voor de moeite te

loonen , terwyl hunne vrouwen en
kinderen van honger fchreeuwden.
Ook heb ik 'er gekend , die allerley

goed , dut zy by dezen of genen Chi-
nees van hunne gading zagen , maar
lieten halen , die noyt een ftuyver

daar voor betaalden. Noji heb ik 'er

gekend j die voor een menigte potten
met geconfyte Nooten, door zekeren
Confituricr hen gelevert , en daar over
zedig aangefproken zynde , dien man j

in plaats van hem te betalen , zynen
ondergang gedreygd , en ook zedert

gezogt hebben ; maar wat mag ik die

eene geval aauhaalen j daar my 'er too
van dien zelven Landvoogd bekend
zyn ) alzo hy niet gewoon was imand
te betalen j en maar te trekken.

Ik kan niet voorbygaan, dat my van ^^<^1^'*"^*

zekeren Chinees, als ook van 'bekeren ^°°]jgjj

Capiteyn der Nederlandfe Borgery ^ en van On-
van meer andren, die zeer goede kennis geregtig-

ïie Hoofden betüygd hebben ,- zelf in van die zaak hadden,- verhaald is.
heid.by

Cygen Perfoon door die genen , die of. Deze Chinees had twee of driegrootcLan^,
hunnei Nagelen woegcn ^ of hen het ftukkenAmbcï bekomen, die hy aan ze- voog^

,

kerenscpieesd.-
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keren Landvoogd , die hem daar haU"

ca half nog toe dwong, 1 5000 Ryxd.
en vry beneden de weerde , verkogt

;

dog , alzo hy zoo veel geld niec by kas

had, wicrd 'er een ordentelyk gefchrifc

van gemaakt , waar by dien Heer be-

kende zo veel aan dien Chinees fchuldig

te zyn.

De tyd van betaalen verfchenen zyn-

de,wierd de Chinees ontboden, om zyn

geld te halen, Hy quam j en de Land-

voogd begon reeds eenig goud tetcUen >

dog vraagde den Chinees na de Obliga-

tie , of hy die mcdegebragt had 5 hy zei-

de, ja , en toondcfe, de Landvoogd dezel-

ve in zyn handen hebbende , Itreck het

geld ccrlt weer na zich , en fcheurde de

Obligatie aanrtonds in 100 ilul-.kcn,

zeggende tegen den Chinees , dat hy hem,
alzo hy nu geen bewys had , niet een

duyt daar af dagt te geven.

De Chinees, die loos, vry ftout, en

daar over als verwoed was , zcy hem
voor af , dat hy met het fcheuren van

dit papier niet ter wereld had gewonnen,
alzo hy,dit voor langen tvd vreefende,

daar tegen reeds geforgd had , met het

zelve niet alleen te doen authenti-

zeeren , maar met dit affchrift ook aan

een man van aanfien, dien hy noemde,
in bewaring te geven ; dog ondertus-

fchen denkende , wat fchelmlluk de

Landvoogd aan hem gepleegd , en

hoe veel hy hem nu daar mede zoo
Godloos verkort had , hy, wiens pligt

was, zulk een daad ten uyterften in een

ander te flraffen , en niet verre van

daar een pennemes op tafel ziende leg-

gen, vloog daar na toe , met geen an-

drc gedagtcn , dan om dien Godloofen
Landvoogd daar mede te ontzielen j 't

welk de Landvoogd te gcmoet ziende,

liep hy niet alleen van hem af, maar
fclireeuwde ook om zyn wagt, die ten

cerllen toefchoot, en hem dus ontiette.

Naderhand klaagde hy nog over dien Chi-

nees aan den Poiitycquen Raad wegens
't geweld, hem door den zclven in zyn
huys aangedaan } ontbood hem een- en

meermalen, om daar te verlchyncn; dog
de Chinees antwoordde niet te willen

komen voor een Vergadering, daar een

Landvoogd , die hem zoo trouwloos

gehandeld had , als Prcfident zat > maar
dreigde na Batavia over hem te zullen

klagen. Hy wierd over die onwillig-

heid door dien Raad nog in een boete
van 200 Ryxd. gedoemd i dog, behalven
dat hy daar noyt een lluyver af betaald

heeft, heeft hy naderhand door andrc
overtuygende middelen dien Landvoogd
zo verre weten te brengen, dat hy hem,
in plaats van i? j 3000 Ryxd. betaald

heeft , waar mede de Chinees , fchoon
zyn Amber de Grys wel zoooo R^xd

weerdig gcweeft was , vredes halven

,

eu om 'er maar af te zyn , zich verge-

noegd houden moeft.

Van dien zelven Chinees, die my dit

mede verhaald heeft , liet zeker Land-
voogd 1 2 zeer fchoone Chineefche leu-

ning-ltoelen eyflchen, met belofte, van
hem die tot zyn genoegen te zullen be-

taalen , fchoon hy hem noyt een duyt
daar voor gegeven heeft ; hoedanige
lloute bedelaryen , my ook ontrent an-

dren , die onder hem Honden, verteld

zyn , zonder dat hy voor iet , dat hy
met belofte van betaling had laten ha-

len , 't welk men een Landvoogt niet wei-

geren durft , oit het allcrminlle goed-
gedaan heeft.

Dit zyn wel zeer vuyle dingen; maar
veel verder gaat het , als een 1 ,andvoogd
faaken , by den Raad van 't Gerechte
uytgewefen , op eygen gcfag verande-

ren , 't vonnis van dien Raad veridelen,

en zulk eenen , die ergens toe verwefen
is, daar van durft vry fpreken

, gclyk
ik wete in vcrfcheide Landvoogdyen ge-
Ichied te zyn.

Ook is my het geval bekend van een
Winkelier , die van den Landvoogd
eenigc 1000 gulden , die hy aan win-
kel-goedcren ten agteren was , moe-
tende hebben, tot zyn uyterlfeverbaaft-

hcid dien Landvoogd ftout hoorde loo-

chenen , een duyt aan hem Ichuldig te

zyn, fchoon hy hem noyt daar iets van
betaald had , het gene dien man zo ver-

woed en dol maakte, dat hy zig zelven

niet lang daar na, in tegenwoordigheid
van mcnfchen , die my, dit weer gezegc
hebben , den hals afgefncden heeft ; 'c

welk dien Landvoogd zeer ontzette, te

meer, als 'er getuygen van aanfien voor
den dag quamen , die toonden kennis

van die geheele faak , en van de deug-
delykhcid van die ichuld , te hebben , om
welkers loochening die man aan zyn
eynde zoo elendig geraakt was , en die

hem raadden dezelve maar ftil te betalen,

zoo hy geen verdere Iwariglieden over

dit geval wilde hebben -, weshalvcn hy
die iomme ook aanftonds ten overilaan

van twee Gecommitteerden , my zeer

welbekend, voldeed. Dit alleen is een

faak , die de komit van een CommiiFaris

wel vereylchte, en die openbaar genoeg
gefchied is , om 'er aanftonds agter te

komen.
Uyt dit alles nu kan men genoegfaam

befpeuren , hoe gcvaarlyk die groote

magt , en 't Oppergebied in een Land-
voogd , en hoe nadeelig het voor een

Land, en voor des zelfs ingefctenen is,

daar fodanig onder te moeten liaan, zon-

der dat men byna eenig middel heeft,

om ordentelyk over hem te konnen

klagen , of om zig voor zyne gewelde-
na-
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ravyen , 200 hy iemand ipyt aandoen

wil , te dekken.

Dit is 't geen wy in gemoede oor-

deelden van de magt , die een Land-

voogd in Amboina , en elders , heeft

,

te moeten zeggen , om dat voelen op

Batavia , maar vooral de Heeren in 't

Vaderland, of niet weten, of niet zou-

den willen gelooven , dat zulke dingen

daar zouden konnen bedreven werden
van eenen, die daar wel uytdrukkelyk,

om dit in alle anderen te beletten, en wel

flreng te doen ftraffen
,

gefield is

- , , Den Landvoogd werd ook wel uyt-

moetde drukkclyk belall , om alle jaar met de

Land- Hongi, of Coracora-vloot , Ceram (dat
voogd in 'j j.^jj. i5(jj. 2.7. November onder

^"j™ Ambon gelleld wierd) rond te fchep-

fcheppen. pen , zoo om alle de Buyten-Comptoi-
ren te befoeken , en aldaar na 't gedrag

der Opperhoofden, en der Lilanders, te

vernemen, als ook, om die kullen van

de Papoewen , en andre vyanden , te

fuyveren.~ 'nu op dezen Togt is

met eenige Gecommit-
om te bevcelen, dat de

en Bamboefen met wa-
blyke of zy dicht zyn ,

vooral noit weer in cenigcn dicnfl: teHoezy,

gebruykenj maar Landvoogden , al zon- '^'^''^'^'^

digden zy ook nog zo fwaar, zag n-ien|j.^g|.Q,

zeer zelden

moeden zoo
openbaar llraffen

ongelukkig zyn
,

of

als

zy vermis-

die daaden

wakkere , dog onnoofelc , Heer Co/V/, 8'^''^?

gewefen Landvoogd in Formolii, die,

tegen alle tydelyke waarlchouwingen
aan , op verkeerde berigtcn van een
Heer in de Hooge Regeering van Indien

van de eerfle Rang , die hem doodelyk
haatte , en alle zyne klagten voor laf-

heden uytfchold , eeril elcndig verla-

ten , en daar na nog belchuldigd wierd,

die Veiling , en dat Eyland, trouwloos aan

Coxinja overgegeven te hebben, daarhy
nogtans met zyn kleene mngt alles toe

verdediging,'! geen hem mogclyk was,

gedaan, en 't zelve niet eer overgegeven

had , als na dat hy , niet tydig genoeg

Terwyl hy
ryd de Fifcaal

teerden rond
,

Brand-tuygen

ter , op dat

ontfet wordende geen middel in de

wereld zag , om het langer te konnen
houden.

Het is waar , dat men den Heer Hof-
man^ Commandeur , en Hoofd van de

Well-kuft , en zyn tweeden Perfcon , den

Heer van Santen.^ in 't jaar 1710. fwaar

Wat ver-

dre faa-

en fichtbaar geftraft,en den eerltcnna't

Robben- Eyland , aan de Caap de Goe-
buyten iders huys gefet , en aldus te- deHoop,endenlaatllennaRofingeyn, in

gen brand in't drooge Moeflon geforgd Banda,voor ifjaaren (zo myn bericht is)

werde. Ook werden dan de wegen in gebannen heeft j maar ik moet ook beken-

de Stad alomme behoorlyk fchoongc- nen, datditwatzeldfaamsis,endat'erveel

maakt , op dat alles tegen de te rugge- andren zyn , die zig nog veel fwaarder

komft van den Landvoogd klaar zy. ftraf , dan deze , weerdig maakten ; die

Wanneer eenige Koningen , of^nogtans niet het minfte daarover gele-

Orangkaja's , komen te ftervcn , moet, den hebben. Behalven dat 'er ook zom-
' " ~ - .

- migen, in plaats van geltraft te werden,
weer op nieuw gevorderd zyn.

kenhytede Landvoogd de Requellen der naaft-

heeft^^"
geregtigde Sollicitanten , en verfoekers

van zulk een Ampt in den Polityken

Raad brengen , en aldaar de Geflagt-

boomen van die Inlanders openleg-

gen , om daar uyt de naafle en de be-

quaamlle te laten kiefen ; dog 't is

zeker , dat veel Landvoogden dat laat-

lle niet alleen niet gedaan , maar dat zy

zo een Ampt aan die genen , die aan hen,

en aan de tweede Perfoonen , 't meefte

geld 'er voor geboden , of gegeven

hadden, in weerwil van de andre leden,

die de nader geregtigden wel kenden,

dog zig daar niet tegen aankanten dorden,

opgedragen hebben 5 waar van men veel

ovcrtuygcnde bewyicn in handen van

verfcheide leden , en van anderenvind , be-

halven dat deze (aaken op Batavia ook al

te wel bekend zyn, dan datmcndieont-

veynfen zou willen } maar wat is dog
aan zulke Landvoogden , als zy nu al

Hoewel nu een Landvoogd door haar

Edelheden van den beginne af ontrent

veel faaken bepaald , en hem aangewe-
fen is , wat hem te doen en te laten flaar,

zo zyn 'er nogtans van tyd tot tyd meer
faaken voorgevallen , die hen genood-
faakt hebben, of om nieuwe ordres en
beveelen aan de refpeólive Landvoogden
van Amboina te geven , of wel om de

vorige nauwer te bepaalen.

Dus vonden haar Edelheden goed ,
Veifchai-

by hun fchryvens in 't jaar löfö, den^^^^'^'^"

14 December, onder de ftofFe van Ban- haarE-

da,die van Amboina mede aan te fchry- ddlieden

ven , dat zy, zo voor hun zelvcn, als^^"''™

voor alle Gouverneurs , Direfteurs,^^^*^^^"'

Commandeurs, Opperhoofden , Colle-

gien, en andere gcqualificccrde IMinillcrs,

zig hadden te verbinden , om geen Gif-

Iten of Gaven van imand , dircdl of

op Batavia quamen , daarover gedaan? indireft, aan te nemen, 't welk by de
" Heeren Majores geprefcn, en nader uyt-

gebreid was , weshalven daar alomme aan-

bevolen wierd noit daar tegcns te doen,

of daar in de minfte inbrcukc te gedoo-

gen , nadien de ware deugd , en reden

,

N n alle

immers met in 't minfte , dat na] ftraf

geleek > ja in tegendeel zyn zy kort daar

na weder in andre Ampten gebruykt,

daar men zulke bloedfuygers ten fpiegel

van andren behoorde te ftraffen , en

II. Deel.
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alle goede gcbniykcn, en zeden , door

CJifcen en Gaven nis vertreden wierden.

Oülc bleek by fchryvens van den 14.

April irtfS. uyt het Vaderland , dat de

voorf?. Rcfolutie goed gekeurd , en be-

veiligd zyndc, die nog daar mede ver-

meerderd wierd , dat niet alleen alle

1 looge en laage Minillers , maar ook
der zclver Huisvrouwen , Dogters

,

DienRboden, en andre van hunne Fa-

milie , daar onder moerten verllaan wer-

den, op pxnc van meyneedig, en inha-

bil, verklaard te werden, zomen daarte-

gen quam te doen.

En ook ^^'^ was in zich zelven een heerlyk

door de bevel ; maar het is zo verre van daar,
Hceren

(j;it de Landvoogden, of haar Hoog E-

t^iencn'
delheden,die heyKame Relolutie zedert

nagekomen zyn , dat ik kan zeggen op
zekere nieuwe Jaar zelf in 't huys van

zekeren Direfteur Generaal gefeten , en

daar geficn te hebben , dat 'er naeu-

welyks meer plaats was, om de Gefchen-
ken , die de Chineefcn dien Heer , of

wel zyn Gemalin , toebragten , te kon-
nen plaatfen , behalven dat haar Ed.

zelf tegen my zeide , dat hare Solders

daar van mede nog vol ftonden, en dat

2y niet wilt waar zy 't verdie zetten

zou.

Waarby ^^^t nu de Landvoogden van x^m-

verbodenboina , en van andre Landvoogdyen,
werd Ge- belangt ; ik heb 'er gekend, die zoo
c en^^en

edelmoedig waren , van niet het min-
fte gefchenk voor niet te willen aan-

nemen , maar aan den fchenker een

veel grootcr tegengefchenk deden j

dog dat waren Heeren , die reeds o-

vervloed van geld hadden , en daar in

volllagen meefrer van zich zelven

waren j maar de meefte Landvoog-
den zoeken eeril geld , en zommi-
gen zyn ook , al hebben zy reeds nog
zoo veel byeen gefchraapt , noit te

verzadigen.

Ik heb tegenwoordig gewecfl: , dat

aan de Vrouwen der Landvoogden , by
haar verjaaren, en by 't verjaarcn van
ider kind , door alle de voorname bedien-

den der Landvoogdy
,

groote en zeer

veel gefchenken , meeft van fray Goud
en Zilver, gedaan wierden ; en die dat

niet deden , wierden met de nek aan-

gcfien , en met een fwarte letter in den
j^lmanak

,
gelyk de andere met een

Goudc , en Zilvere , na dat het Ge-
fchenk was, geteekcnd. Ja ik heb ze-

kere Gemalin van een Landvoogd , die

aan

nemen.

loove , dat zy de waarheid zeide.

"Wierden 'er nu maar zulke Gaven
genomen ; dit was niet met allen ; maar
hoc vcclc werden 'er niet tot nadeel der

(.)nnoofelen in Gerechts-faakcn , of om
den rechtvccrdigen te veroordcclen , en
den Godloofen vry te Iprekcn , en om
deze en gene ampten aan onwcerdigen
op te dragen , en de ware gt^rcgtig-

den daar af te beroovcn
,

gegeven >

dat waarlyk faaken xyn , die tot God
roepen, te meer, dewyl 'er zulke ilren*

ge beveelen tegen leggen ; dog wat hel-

pen die, als men de llraffen , daar by bc-

dreygd , tegen niemand uytvoerd , en
als, die 't quaad Ib'afïcn moeften , an-

dren daar in zelf voorgaan.

Ik geloof, dat 'er zeer Weinig Mi-
niftcrs zyn , die maar cenige Admini-
(tratie , of een Ampt van cenig belang
in üolt-lndien , van de Hooge tot de
langlte toe , hebben , die zig daar aan
niet al ceniger maten , als zy maar kon-
nen , fchuldig maken j want wie wees
zulke gefchenken, vooral , als zy wat
waardig waren , oit van de hand ? ik

weet 'er een of twee voorbeelden van

,

maar ook geen andre ; en moet 'er by
2.eggen, dat zy zeer fcldfaam , en ver-

wondercns-waardig in Indien zyn.

Aan alle Landvoogden werd zeer
u^^^.

ernftig het poinft van Menagie , en te„jgi,en

gelyk ook in 't jaar 1679. den z8 Jan., bdait

en t Februari , en 1 68 5 . den 1 9 Juli , aan- '^^^'^
^f

bevoolen geen Capitale,of nieuwe Ge-jg^^j|=j.

bouwen , dan by uytdrukkelyken' Laft tigen.en

van Batavia, te ondernemen, of dat het, hoezy

zo zy zulks komen te doen , alles voor '^'^ "^'^°'

hun reekening loopen zal. Dit enbe-'
let cgtcr niet, dat fommige Landvoog-
den altyd middelen hebben weten uyt te

vinden, om aan eenige Gebouwen (zig

hier in al wederom met den Raad , als

een ooggetuyge, dekkende) 't zy in 't

Calleel, 't zy elders zodanige repara-

tien te doen , dat het wel voor een
nieuw gebouw verllrekken kon , van
welke Timmeragien zy groote voorde-
len trokken, door dien 'er geweefl; zyn,
die den inlander de kalk om niet bran-
den , of wel een menigte van balken
voor hen kappen lieten, daar zy hen
geen ftuyver voor betaalden , en
hen qualie die maand dan viy van de
Hongi-Togt lieten j welke kalk en bal-

ken daar na de E. Maatlchappy in die

Timmeragie wel netjens aangerekend
,

en aan den Landvoogd , onder de naam

men.

haar gemoed deswegen wat fchcen te van dcfen of genen inlander, even zoo
knagen, daar nog wel by hooren voe-j betaald wierden. Gelyk zeker Land-
gen , Ik lüeet wel, dat het verboden ;V: voogd zyn geld maandelyks van de
Giften of Gaven aan te nemen ; maar '

Lont , die door inlanders , of andre
"waarom zou ik dat zoo ivel niet ^of« ,' lieden in zyn wagt zelf, gefponnen
als andere, daar haare Edelheden op Ba-j wierd, door de Sergeant van de wagt,
tuvia my daar in voorgaan? en ik ge- die dat onder de naam van fommige

inlan-
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inlanders mede ontfing

,
plagt te trek-

ken ; dat immers dingen zyn , die zig een

Landvoogd behoorde te 1'chanicn , en daar

geringe lieden, dien hy dus 't brood üyt
den mond neemd, van behoorden te le-

ven.

In 't jaar ifïf/. den i<5 April verbo-

den de Heeren in 't Vaderland, dar geen

ï N A; Jt§J

Landvoogd zig zou hebben aan te ma-

Gccn
Land-

'

voogd
mag Pal . -

. r i

don ver- t^'g*^"! ^'^n ^^'i dezen or genen , by een

kenen, wettigen Raad verwefen, Pardon te ver-

kenen , maar dat zy , zig befwaard vin-

dende , den verwefen met de Itukken

en bewyfen , met hunne aanmerkingen

'er over, na Batavm te zenden hadden;
dog dit heeft niec belet , dat egter door
eenige Landvoogden dit bevel overtre-

den is, die zig aanmatigden 't beflotene

van den Raad des Gerigts alleen op hun
bloot gezag te veridelen , en den ge-
doemden Pardon te fchenken.

Men ziet daar van (om van geen an-

dre gevallen, my bekend, te Ipreken)

een klaar voorbeeld in 't Extraet van

haar Edelheden uyt de Generale Mifll-

ve van de Heeren Majores in 't Vader-
land den 23 Juli, 1701., in opfigt van
de ftoffe van de kuil van Cormandel
getrokken , alwaar deugdelyk blykt

,

dat de Landvoogd aldaar, zekeren Ma-
labaar, op diefital verwefen om gegees-

fcld , en voor vyf jaaren na de Cnap
der Goede Hope gebannen te werden,
op eygen gelag vrygefprookcn had , als

nog nader by den Brief van den Fifcaal

aan haar Edelheden in 't jaar i6s)'j.

den 10. üftober gefchreven
, quam te

blyken.

Ook fchrvven zy in dat zelve jaar,

over de lloffc van Ccylon , dit navol-

gende :

Het vonnis by den Raad tan Juftitie

,

lot Colombo op de aanklagte van den Fi-

fcaal Ferrcris tot lafle van den Vaandrig,
Everard Crayvanger , over '/ grieven van
den Lieutenant , Gabriel Heyman, ge-

veld , fchynd den Gouverneur de tïeere

geiveldig tegen de borji , en na zyn oordeel

veel te flap te zyn^ gelyk dat (fchryven zy
aan haar Edelheden op Batavia) niet duy-

flerlyk uyt des zelfs aparte Brief aan UE.
op dat i'ubjeft ten Principalen gefchreven
?« dato 17. November , is af te nemen;
"waar by hy zig vry verre komt uyt te la-

ten over de ongefundeerdheid van dat

Vonnis , des zelfs fentiment dies-wegen

zeer omflandig onderfteunende , en beklee-

dende rnet exprefTïen en Hellingen , een

Gouvernvur geenfins betamelyk , en niet

vry van PalTïe en pertialiteyt,r« dat over

een Vonnis, en decreet van den Rechter,

in gemoede , en na zyn befle kennis , volgens

deiorm i'iiwRegtspleging gedecerneerd,

waar by hy , en een ider
,
gehouden is te

acquiëcferen, zo door die geen., die daar
toe geregtigd is , daar van aan geen hoo-

ger Rechter geprovoceerd vjerd , ivelké

v:eg in kas fuojcót immers niet is afgefne-
den geiveefl , en daarom komt het ons zeer
vreemd ^ en niet min onbehaagelyk te vo-
ren , dat men de Executie van voorfz.
vonnis , welkers voortgang door Provo-
catie niet is gefremd , heeft opgefchort, en

die faak aan 't onderfoek van den Raad
van JuiHtie tot Batavia gerenvoyeerd j

mits ixielke wy verflaan , dat alle faaken
,

by den Rechter daar toe gequalificeerd

,

getermineerd zynde^ zoo hier ^ als elders^

daar het van het zelve aanfien is , wan-
neer daar by partyen aan geen Hoogef
Rechter wierd beroepen , ter plaatfe , daar
die zyn voorgevallen ^na luyd van\ Von-
nis zonder uytflel zullen moeten isoerden ter

Executie gelegt.

Als een vafte ordre fchreven zy den
Landvoogd in Amboina in 't jaar lófS.
aan , om goede Correfpondentie met de
naburige Landvoogden te houden , eri

voegden in 't jaar \666. 'er by , dat zy
dierhalven malkanders brieven over en
weder dienden te lezen , en malkandrch
in 't uytvoeren van alle ordresde behul-
fame hand te bieden , dat zy in 't jaar

i67f. en 1680. den ip Januari, nader
vernieuden; 1681. den 6 Febr. 'er by-
voegende, dat zy malkandren , by on-
verwagte voorvallen hier en in Terna-
tc, moellen waarfchouwen.
Dus was hun wil in 't jaar i66z. den

ip. November ook , dat de Landvoogd
de Inlanders minnelyk bejegenen

,
geen

queltien der dorpen met de uyterfte ri-

geur vervolgen, geen Inlander in buy-
tenfpoorige boetens doemen , nog eeni-

ge nieuwigheden ontrent hen invocreli

zou
,
gelyk zy dat by fchryvens van

den ip Juli 1685., en van den 24 Fe-
bruari 16P7. wel nadrukkelyk ge-
laften , al welke poften ondert'uirchen

van eenige Landvoogden zeer flegt na-
gekomen zyn.

In 't Jaar 1666. den 23 November,
beveelen zy den Landvoogd ook, het

aanftaande Nagel-gewas voor af bekend
te maken, om zig daar na eeniglints te

konnen fchikken.

Den 28 [anuari 1670. belaften zy
hem geen fchcpen , buyten noodfaake-
lykheid hier te houden , dat al mede
menigmaal overtreden is , latende zig

in zulk een geval al weer door den
Raad dekken , hoewel het maar enkel
't begeercn van den Landvoogd, en zyn
Tweeden , om byfondere inligten van
hun beiden , was.

In vorige tyden plagteil de Land-
voogden zig ook wel aan te matigen

,

om fommige Schippers van hunne iché-

N n i pert
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pen te nemen , en andic weer op te

Üellen j dog dit wicid hen den 16 Au-
gulti 167^. verboden.

Met het verbeteren van de Soldyen
der Dienaren plugten de Landvoogden
alhier ,cn elders, in vorige tyden'er ook
7.0 wat naar cygen goeddunken in te

hakken j dog hier ontrent hebben haar

Edellieden hen al mede in 't jaar i68o.

den 17 Jan. gelieven te bepalen.

Hoever-
Iiri^nd aan de Pen, en voor vyfjaaren

rczydc- aangenomen zynde , moeit zyn tyd
ze en ge- daar voorccrft uytdiencn , en mogt
nemSol-

j.^P, Jqq^ j^j^ Landvoogden den Raad
tot 20 a 24 gl. verbeterd , en , na zyn
tweede verband , tot Boekhouder met
30 gl. ter maand , verhoogd werden.

Sergeanten mogten tot zo , en , by
hun tweede verband , tot 24 guld.
Corporaals tot 14 of 16; Guarnifoen-
fchryvers, tot 16 , en gemcene Solda-

ten nog 2 gl. boven hun Gagie verbe-
terd werden.

Landpallaten , en Corporaals der A-
delborllen , oordeelden /.y voortaan on-
noodig meer aan te necmen.
De hooge Officieren hadden dit voor-

recht , dat , als zy eenige qualiteyt

bekleedden, zy daar zo veel lurplusvoor
gsnoten , als het volle maand-geld be-
droeg.

LJyt de Navigatie , of Zeevarende
Perfoonen, die aan't Kadeel, of op de
fchepen, die in de Provintie bleven, be-
fcheiden waren , mogt niemand hoger,
als tot Provilloneel Schipper, gevorderd
werden : want zulk eenen tot Schipper
te vorderen, is den 2 Maart 168' 8. afge-
fchreven ; ook wilden zy , volgens
fchryven i6<jip. den 27 Februari, niet

hoogcr dan Stierlieden op Chaloepen
gcücld hebben.

Een Opperflicrman ,. n„„ u- j'f
y ,

T Rog.binnentydsoptre-
tot - , 48 gl. (dcndc, moert het na de

Een Ondcrllicrman riialvccrin» van hun Sol-

met - 22, al. J»^/ o'-lchiiu werden.

De Konftapels in 't Kaftecl van ?o tot

3^ Si-
'

De Konftapels, en Rootsmans op kloe-
ke Schepen, 22 en24gi.

V I N G E VAN
Matroofcn van p , 10 , 1 1 , en 12 gl.

tot II, 12, I 3 , en 14 gl. dog
niet hooger.

Van 7 en 8 gl. na verloop van f jaaren

op 10 en II gl.

Jongens van 4 , f , en rt , na verloop

van f jaaren tot 9 gl. dog die van

6, wat kloek zynde , 10 gl.

Chirurgyns.

DeOpper-Chirurgyn van 't

Calteel, tot - /foenöogl.
Opper-Chirurgyns. - fi6--^o
Chirurgyns. - - ƒ28 --30
Onder-Chirurgyns. - ƒ22 --24
Derde of jong Chirur-

gyn. - - /i2--i6eni8
En die uyt de Militie ge-

trokken zyn , werden
by haar eerfte V'^erband

verbeterd tot - - ƒ i<Sgl.

Krankbefoekers. - - fiocn-^6g\.

Ambagts- Gefeilen.

De Baas der Scheeps-Tim-
merlieden. - /j"6

Schecps-Timmerlieden 6 a

8 gl. verbetering tot -ƒ35 --41

i

Smids.

Slotenmak

Wagenmakers.

;akers.
^^

Tot 14 gl. Dog die uyt de
liitie genomen werden 4,
6 a 7 gt. verbetering na

hunne bequaamheid.

Metfelaas.

Opper-Zeylmakers.
Opper-Kuypers.
Onder- Kuypers.
Trompetters.

Provoolten.

Boekbinders.

20 gl. ad idem.

i(Seni8gl.

I4cn lögl.

- i3--ifgl-
irgi-

Inlandfche Schoolmeefters by hun
eerfte verband 4 Ryxdaaldcrs , en na

Botteliers.

Koks.

Schiemans.

't eerfte Verband 20 en
22 gl.

Bootsmans-maats '

Conftapels-maats

Schiemans-maats

Botteliers- maats

Koks-maats
Qiiartienneefters

Scheeps Corporaals,

i 't eerfteVerband 14,
' 't tweede, 16 gl.

3 jaaren gediend te hebben , en na dat

hunne fchoolen gcltelt of ver afgcle-

Igen zyn , 6 of" 8 Ry.\d. , zonder koft-

geld.

Ook wierd hen in 't jaar \6-j6. den
21. Oclober , uyt 't Vaderland verbo-

den , imand oit boven zyne qualiteyt te

befoldigen.

Geen Landen, Fortreftcn, enz. mag
een Landvoogd na zyn naam , volgens

laft in 't jaar 167P. den 28 Jan. al ge-

geven, laten noemen.

Zy mogen geen Dienaarenjvcrloflen dan

die een jaar Gagie te goed hebben, vol-

gens laft' van den 17 Februari 1680. j dog

die hun tyd uyt was, mocftcn ook , vol-

gens ordre den 2 Maart gegeven , en

den 20 November 1697
loft werden

vernieud.ver-

Mog.
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Zy mogen ook geen Officieren buyten

verlof van haar Edelheden , en niet,

dan met afgefchreve Gagie^ laten opko-

men , volgens laft van den ló Oclober

\6-j6. uyt 't Vaderland , en in 't jaar

167Ö. if Octüber, en 1078. den 11.

Jan. vernieud ; ten ware afgeleefde en

behoeftige Militairen , aan welke zy

hadden locgclegt.

>

Een Lieutcnant.

Vaandrig.
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kruywngens , en een grootc quantiteyt

lood , tot een huys van hem , of de zy-

ïien
,
gebruykt , maar in eene reys at',

Voorgevende, dat de witte mieren (een

boos ongedierte, onze maejen wel gely-

kende, en dat in eene nagt wel een Ita-

pel met linnen doorwiceten kan) 'er

mede doorgegaan waren ; hoewel an-

dren zeer wel wiiten, tot wat voor een

geut het loot, en aan wat voor een huys,

die planken gebruykt waren. Stoute

dieven j maar nog ftouter Leugenaars,
die zulke wonderen van de witte mie-

ren verdichten, en die (hoc weinig be-

quaamheid zy ook anderfms hebben)

, nog zonderling bevorderd worden.

Ook wicrd den Landvoogd in 't jaar

löpj. i^. Januari verboden, aan imand
een Afte met Onderkoopmans koll-

geld , eer hy dat waarlyk was , te ge-

ven.

Zoo imand van de E. Maatfchappy
tnogt komen weg te loopen, diens lol-

dy verklaarden zy , in 't jair 11594. den

zj Februari , verbeurd , en aan de E.

Maatlchappy vervallen te zyn.

fieveelen Om het poincl van Mcnagie nog
tot het meer te bchcrtigen , zoo belalten zy
intrek- den 24 Februari 1697., deze navolgen-

onnoo- ^^ Pollen by de cerfte bcquame gcle-

digc Pos- genheid te lichten , en in 't Kaftcel te

ten. verplaatfen. 1

Op Lèytimor:

De Wagt Ruftcnburg , en de Pag-
ger Noodwyk, zoo ras de Heer Land-
voogd na 't Caltecl zou vcrhuyft zyn,

daar hy in "t korte na toe zou gaan

;

dog die Pagger Noodwyk was 'er in 't

jaar 171 z. nog.

Üp de PasBaguwala, zou de bezet-

ting ten minften lö man Iterk moeten
blyven.

Op H I T o e:

De Reduyten Haarlem, op Negri Li-

ma , en die op Ceyt zou men Demo-
lieren, of doen fpringen.

De Pagger op Caybobo , op Cerams
Suyd-kuit, te llcgten,dog men zou 't

Wanibays , of de Godong , aan den O-
raHgkaja geven.

HONI MO A.

De Reduyt Delft tot Poorto , en de
Pagger op Hatoewana , als voren te

handelen , en men kon de faaken der

hertelling na Ceram 's Suyd-kult , en
het toeligt over de bygelegene Dor-
pen, maar weer aan den Schoolmcciter,

onder zekere tamclyke erkentenis boven
zync öoldy , aanbcveelen.

Haroeko.

De Reduyt Hoorn , en de Pagger
toe Wav.

1^ A R I K E.

De Reduyt Vliffingcn op Nocflatelo,

en de Pagger tot Oenen.
En eindelyk de Pagger tot Amblauwj

waar door dan f Sergeanten , 17 Cor-
poraals

, jf Schildergallen , en 4 Bos-

Ichieters meer in 't Karteel zouden ko-
men ; dog de verdere befcttingen zou-
den, zo als zy waren, blyven. Maar hcc

getal Corporaals, en Sergeanten, die 'er

dan te veel zyn '/ouden, moeit men ook
verminde; en > al welke pollen zy nog-
tans by de minfte nood , in verdachte

tydcn , in 't jaar 1701. zi Juniuyt't va-

derland belaiten weder uyt te letten.

By 't fterven van een Landvoogd ver- Hoeby't

wierpen haar Edelheden alle oude cn'lerven

nieuwe vonden, willende dat dan dey^"j*"

ordonnantien maar by twee Lceden van voo-d
den Raad geteekend , en alles verder intehan-

rtaat gelaten zou werden , tot dat zy nader '^'^l'^"-

over een nieuwen Landvoogd bcfluyt ge-

nomen zouden hebben j waar over zy
zich in 't jaar i6(;-y. den 24. Februari,

verklaarden.

Ook ordonneerden zy den Landvoogd
by dat zelve fchryven , voortaan in 'c

Kalleel te woonen, en de Pagger Nood-
wyk maar te Hechten.

Zy wilden ook in Compagnies dienft Watzy
niet meer , als 60 Slaven , of huurlin- beladen

gen, volgens fchryvens van 't j.iar 1704. ^^^" '^y"^

den iz Januari hebben, verbiedende wel^g'^^'^'"^'*

expres voor de E. Compagnie geen fliekken.

peerden , of dingen , die zy niet van
nooden had , van de Weduwen der

Landvoogden te koopcn , of over te

nemen ; maar aan de Weduwe van een
Landvoogd ftonden zy niet anders toe,

dan water , brandhout , fout , en fpc-

ceryen , dog geenfins ecnig kollgeld

,

zoo lang zy in die landvoogdy bleef j

moetende zy al 't verdere inkoöps beta-

len , dog by haar vertrek na Batavia zou
men dezelve van ververfching , meel,
rylt , boter, wyn, fpecerycn, enz. mo-
gen voorficn , mits dat daar vnn in den
Brief ook ecnLylt ovcrgelonden wierd,

om by haar Edelheden nagefien , en

goedgekeurd te werden j dog de We-
duwe van een Raad van India zou bo-
ven dien nog een tamelyk genot nyt de

Provifie- Magazyncn mogen hebben,
mits dat zy dan in dat zelve MoelTon
(zoo 'er bequame fchepcn zyn) of

anders met de cerlle fchepcn , na Ba-

tavia zal hebben over te komen ; alv.o

haar dat niet langer mag werden toege-

daan ^
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Andre
ordres

,

aan den
Land-
voogd
gegeven

geftaan ; waar van dan ook een Iyft,otn

die na te zien, en goed te keuren , dient

overgcfondcn te werden.

In 't jaar 1697. den 20 November,
ordonneerden zy de befctting dezer

Landvoogddy jaarlyks op te geven,

willende geen Wiilcls , als op Batavia,

getrokken hebben.

Een voorname Poft , waar 'op de

Landvoogd te letten had , was, dat hy,

volgens ordre in 't jaar iCgp. den ló

Januari gegeven , alle drie maanden de

winkel opnemen moed , dat zy in 't

jaar 1701. den f Febr. , onder de ftoflfe

vanTernate ordonneerden alle 6 maan-

den te doen.

In 't jaar löpp. den ij Februari ver-

boden zy ook , dat geen Pagter op ee-

nig Vaartuyg van een Borger , buytcn

verlof van den Landvoogd zou hebben
onderloek na eenig goed te doen.

Zy wilden in 't jaar 1700. den p Fe-

bruari ook de Rapporten van de Nagel-

gecommitteerden m de Polityken Raad
tegen de Negotie-boeken vergeleken , en

nageficn hebben.

Zy verboden ook in 't jaar 1701. den

4 Februari Rcekeningen te koopen, of

daar mede te woekeren. Wat daar over

Errij^ Knipping,, en eenen Fan Gyn over-

gekomen is , zullen wy onder de Re-
geering van de Heer Fan fFyngaarden.^

of na zyn dood , aanhaalen.

Het Diltilleren van de Olïen van Ca-

joe Poeteh, en Sereè, Honden zy in 't

jaar 1702. den 4 Febr. wel toe j dog

wilden dat de oude Placcatcn ontrent

, de ülien ,uyt Nagelen , Nooten ,Foeli
j

'

Coelit Lawan , Maflby, Caflïa Lignea,

en van alles, wat na die Speceryen, of

Canneel iVeemde , vernieuwd, of wel

by een nieuw Placcaat verboden zou

werden, die te diftilleren. En onder-'

tuflchen liet zeker Landvoogd de Ohe
j

van Coelit Lawan in menigte diftille-

ren , gebruyktc daar wel expres een

Chirurgyn toe, en verkogt die, en an-

dre Olicn , by geheele kelders al vry

dier.

En eindelyk vonden haar Edelheden

ook goed den Landvoogd te belaften
^

geen Soldaat het huwelyl

met een eerlyke Dogter
,

loe te rtaan.

Uyt alle deze nadere bevelen , blykt

nu vvel , dat een Landvoogd van tyd tot

zy, nogtans zo gróót in xich zelven isj

dat hy byna alles, wat hy maar wil, of

denkt , doen kan , zonder dat imand in

ftaat is , hem dat te beletten , weshal-

ven de geene, dieindeongunft van zulk

een Landvoogd geraken , hoe hoog^
hoe ryk , en vermogende zy mogtcn
zyn, genoegfaam. bedorven of ten min-
ften zodanig allelins door hem , en zync

flikflojers ,
geplaagd, gehoond jbefpot^

en vertreden werden , dat zy wel duy-

fendmaal wenfchen liever uyt de wee-
reld te zyn,

ven.

Daar hebt gy

dan daar zo te moeten le-

ö" '^Zvn In-

voornaam fte, 't geen

wy van de Magt , die een Landvoogd
heeft , en van deB'evelen, hem van tyd

tot tyd , om zig in 't waarneemen van

zyn Ampt daar na te fchikken
,
gege-

ven, te zeggen hadden. Nu is 'er al-

leen nog overig, om aan te wyfen, wat
Inkomften hy heeft.

Het Inkomen van een Landvoogd
'

al vry groot. Aan Gagie heeft hy allekomc»,

maand 200 gulden , dat in 't jaar 2400
guld. uytmaakt. Zyn Koftgeld is 24
Ryxdaalders , behalven welke hy nog 20

Ryxd. voor het onthaalen van de Buy-
ten-Opperhoofden, Schippers, Onder-
kooplieden j Boekhouders, enz. aan zyn
tafel , trekt > dat zamen jaarlyks nog

1 147 gl., en 4 ftuiv. uitmaakt.

Daarenboven geeft hem de E. Maat-
fchappyj nog 2 leggers Rhynfe, Fran-

fchc, of Spaanfche Wyn, ider ^an 400
kannen 5 3 vaten Mom , of Hollands

Bier , 2 vaten en een half Hollandfche

Boter j een Aam HollandfchenAzyn, en

een Aam Olyven-Olie j dog die 2 laat-

fte poften zyn, by 't nieuw Reglement

van Menagie, in 't jaar 1080. maar tot

noodig gebruyk (dat pas 2f kannen O-
lie, en fo kannen Azyn uytmaken kan)

verminderd} hoedanig zy ook aan zyn
Ed. Zout , en Speceryen toeftonden j

dog al het andre moet hy volgens de

Prys courant betaalen.

Twee laften Ryft , een laft Tarw,
Wafch- keerfen , Flambeauwen , en

Lamp - olie , tot gebruyl*

In Banda trok de Landvoogd voor

of Vrouw
dan alleen het onthaalen, wekelyks of om de 14

dagen van den Raad van Juftitie , 28I5

Ryxd. en had 60 Slaven by de Com-
pagnie in huur j tot 5 Ryxd. 's maands

ider, dat alle maand nog 180 Ryxdaald.

tvd ontrent veele dingen nauwer bepaald uytmaakte

is } dog zo men dit alles met het voori- 1 In Amboina was 't getal der huurlin-

ge aangehaalde , wegens 't gene de gen mede van 60 Slaven , waar onder

Landvoogden wel eygentlyk^ en meeft, den Landvoogd ook het grootfte ge-

gewoon zyn te doen , vcrgelyken wil, tal, of wel 30 of 40 had, zyndedean-

dan zal men bevinden , dat hy des niet dre onder den Oppcrkoopman , Capi

te min een Oppermagtig beftierder, meer,

dan menig Koning in zyn Ryk, en dat

zyn gezag en magt , hoe bepaald die ook

Predikanten , of der zclver We-
verdeeld.

rot

ge-

teyn

duwen, en meer andrcn.

Ook mag een Lan dvoo;^d
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gcbruyk van zyn huyshouden , voor 3

of 400 Ryxd. aan goed uyc de Compag-
nies winkel doen haaien , mits van 't

Vaderlandfche • per Cento , en van 't

Indilchc i per Cento winll betalende,

dog al wat hy meer neemt moet hy

volgens de Pryscourant voldoen. Wat
hy met geld of goederen , op de Nage-
len tegen 100 ten 100, en nog dierder,

uyt te zetten , door bcilel der Buytcn-

üpperhoofden wint, is niet wel te zeg-

gen , maar maakt zekerlyk een groote

Poft uyt.

Het Water voor 't Kafteel , als me-
de de Viflchery-plaats op de Pas Bagu-

wala, en aan de Laha, is de zyne,daar

hy, of zelf van zyn volk Viflchenlaat,

en die Vifch verkoopt , of v/el dat Wa-
ter , en die Viflcheryen aan dezen of

genen Verpagt , welk laatfte wel het

fatfoenelykll, en 't edelmoedigft is, en

cgtcr al een fchoonen iluyver geld op-

brengt.

Dit 7yn Inkomften , die bekend , en

ecrlyk zyn ; maar zyne grootfte winften

zyn die, welke aan ider een niet bekend
zyn i en die zyn ongeloofelyk groot

,

als hy en de Opperkoopman eene lyn

trekken} want dan fnyd hun mes over-

al dubbeld, hunne winften zyn zeeker,

en zeer weinig lieden weten het ; daar

zy , in oneenigheid levende , ooriaak

zyn , dat dan geen van beyden van zul-

ke voordeelen iets trekken kan.

Dus trekken zy dan te zamen van de

Overwigten der Nagelen , van de Pak-
ken , die zy , in plaats van in Comp^.
Winkel volgens de ordre te laten ver-

koopen, aan dezen q( genen Chinees,

die hen de mccfte winit 'er voor bied

,

overgeven, die dan , om daar ook nog
een winftje op te hebben , dezelve by
ftukken ten duurfte verkoopt , dat eg-

ter den Ingefeten zeer drukt , en tegen

de bevelen van haar Edelheden is.

Zo winnen zy al mede te zamen,
met Ryft voor hen dier te laten ver-

koopen
,
gevende de Compagnie 20 a

zf Ryxd. voor een Laft , en trekkende

wel drie of viermaal zo veel aan winft.

Daar is geen een van de Buyten-Op-
perhoofden, die niet 't een of 't ander

voor den Landvoogd doen moet , daar

een zekere en groote winft voor hem
in is.

Daar zyn 'er geweeft , die een part

in de Araks- en Saguweers-pagt hadden,

dat al een fchoonen ftuyver opbrengt.

De dagclykfche Gefchenken , het O-
rangkajen-Feeft, 't Diftilleren van Oli-

teytcn , het Lont-draejen (dat maar

zommigen gedaan hebben) en de Ge-
fchenken voor deze en gene Ampten,
enz. behalven 100 anJre dingen , die

geen naam hebben , en egter in een
jaar al veel geven , maken een poft zo
groot , dat die niet wel uyt te druk-
ken is ; maar daar is een groot onder-

fchcid ludchcn een edclmoedigen Land-
voogd , die een man van eer , van ge-

moed , en van een tedere gcwifle is,

en tuffchen zulk eenen, die geen eer

in zyn lichaam heeft , die baatfugtig,

en een bloedfuyger is. De ecrftc is , mee
het gene de E. Maatfchappy geeft, ver-

genoegd ; dog de ander heeft noyt ge-

noeg , hoe veel hy ook ecrlyk of on-
eerlyk trekt , zeggende met zekeren

Landvoogd noyt iet anders , als

geeft de helft ; welk zeggen zo deur

drong door ganfch Indien , dat zeker

fpotter zyn naam boven een nieuwe
Poort van zeker Kafteel ziende , aan

een ander vraagde , wat willen die drie

letters G. D. H. boven die Poort ia 't

Kafteel zeggen? die daar op antwoord-
de, het is de naam van den Heer Land-
voogd alhier; dan ben ik,zey de ander

wel luftig mifteid : want men heeft my
wys gemaakt, dat het wil zeggen, Geef/

De Helft; 't geen men 'er ook rnedefpel-

len kan; een zeggen , dat alzo waar en

recht op zyn fnede voortgcbragt was,
als het zeggen van eenen Vreemdeling,
die de Geregtigheid in een klcen rond

boven de Vergader- zaal van zekeren

Raad van Juftitie in een grauwe hart-

fteenuytgehouwenfiende, en veinfende

niet te weten wat 'er op ftond , aan de

Bode van Juftitie in zekere Landvoogdy,
daar het Recht fchrikkelyk met voeten

getreden, en uytnemend ftecht gehand-

haaft wierd, vraagde, wat het was, 't geen

hy daar op uytgchouden zag. Kond gv
dat niet zien , zey die Bode , het is de

Gerechtigheid, of een Frouw.^ die geblind

is', en die het fwaard in de eene , en defchaal

van Geregtigheid in de andre hand heeft.

Is het de Geregtigheid , zeide de ander,

ik heb ze noyt zo kleen , als h'icï gezien.

De Bode , die hem zeer wel begreep,

en wift , dat hy de waarheid fprak ,
gaf

hem dit antwoord : Gy hebt gelyk ; maar
\zegt dit tegen geen ander .^ als tegen my,
•want anders zond gy , eer gy het dagt , ook

wel eens konnen gevoelen , dat gy nu maar

van verre, en buyten fchade , ziet. En '/ is

zekerder dit te denken, als te zeggen.

In welke vergaderingen nu de Land-

voogd, en hoe hy daar zit , zullen wy
ter plaatfe , daar wy van dezelve hande-

len, aanhaalen.

De Tweede naaft den Landvoogd in

rang is de tweede Perfoon van de Land-

voogdy , anders de Opperkoopman ge-

naamd j van welke het nu onze tyd zyn

zal te fprcken.

J

VIER-
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VIERDE HOOFDSTUK.

Vj^n den Opperkoopman , <?ƒTweede der Landvoogdy, en wat tot zyn Ampt
behoord. Inftruftie "Voor den zehen. En voor den Adminiftrateur der Vivres.

Nadre ürdres harer Edellieden ontrent zyn Ampt. if^at verder tot dit Ampt be-

hoord. Zyn Inkomen. Van den Capitcyn, en 't geen tot zyn Ampt behoord. Des
zelf ïrikoxacn. Fan de Predikanten. Fan (t'i? Opperhoofden van Hitoe, en Ho-
nimoa. Inflruörie voor de Opperhoofden der Buyten-Comptoiren. Ferdre Or-
dres, voor hen daar bygevoegd. Fanden Fifcaal, en zyn Ampt. Inflruftie voor

den Fifcaal van den Houten , en verdre Ordres , daar bygevoegd. IFie tot dit Ampt
het bequaamfte fchynd gekoren te moeten -^sjcrden. Zjw Inkomen. En verder Werk.
Fan den Soldy- Boekhouder. En van 't geue haar Édclheden ontrent hem Ordon-
necren. Hoedanigheid van dit Ampt.

Van den Opperkoopman.

DEfe Heer heeft naaft den Land-
voogd een groot gefig , aange-

^yop- ^ïcn hy eygentlyk alsAdminiftra-

manof teur, en Behandelaar van alles, wat den
Tweede Koophandel in die ganfche I .andvoogdy

Land-
betreft, door de E. Maatfchappy aangc-

voogdy, fteld is , weshalven ook alle de Pakhui-
enwat fen voor zyne verantwoording loopen,
Ujt7,yn gelyk hy ook alle de Contanten , en

behoord. ^''^ Goederen van de E. Maatfchappy,

onder zig heeft.

Maar om rechte kennis van 't Ampt
van dezen Heer te krygen, konncn wy
geen grooter licht , dan door de In-

llruftie, na welke hy zig richten moet,

erlangen, die aldus is luydende:

van vUircn - , baycn - , ofte ander ligt

Hout , als 't welk dito Mieren uytnc«

mende zeer onderhevig is , op dé

Kleede-Pakhuifen werden aangehou-

den. De fchade van boven gcfchied

mecfl: door 't lekken aan 't dak, waar
op wel agt genomen dicnd , ende dik-

wils (in 't Regen- Moejfon voorna-

mentlyk) daar na uytgekeeken , of er-

gens eenige lekkagic werd bevonden.

?»

InjïruBte voor den O p-
^^

PER KOOP MAN des Ka-
;

"

jiceh ViBor'ta , waar na

dezelve hem in

Admm'tjiratie zal

ben te

„'t Geen in dat kas , by ongeval,

„ komt te bederven, blyft buytenlaften

„ vari den Adnünijirateur ^ maar zal hy
„ daarentegen hebben te vergoeden de

„ fchade, die uyt onagtfuamheid^«f-

5, fulteerd is.

„ De zelve zal niet hoeven nog mo-
55 mogen eenige befchadigde nat gewor-

den , of anderfints bedorve Pakken

zync

heb-

Remlereri.

Inftruc'tïe "
Voorden ?>

Zclvcn. „

"TXEwyle meeft alle Compagnies Ef-

Kleeden in 't Pakhuys te ontfangen,
zonder dat den Gouverneur daar van al-

„ voorens kennifle gedaan zy , ten eyn-

55 de zyn E. Ordre geven mag, om zo-

„ danige qualyk geconditioneerde Pakken

5, aanltonds, prefent twee Gecommitteer-

„ dens^ als ook den Schipper .,
en Boek-

houder , die ze overgcbragt hebben jj>

5>

3?

J5

3ï

J5

55 te openen , en viftteren.

feilen in , en aan dit Kajieel tot

des Opperkoopmaus verantwoordinge

5, loopen 5 immers voor zo veel by de

j5 Negotie-boeken fchuldig itaan , zal het

'

zyncn pügt wcfcn, dezelve vlytiglyk

gade te ilaan , en onder anderen be- i

lorgen , dat de Kleeden in Compagnies
\

Pakhuyfen, nog van onderen, nog van' „ de hand opgehangen diend

boven fchade Iv den door de roitte Mie-

ren, tegcns welke fwarigheid de belte

5, remedie is , dat de llcllingen van hard

hout gemaakt werden , ende hoog
boven de vloer verheven liaan , op dat

'er gelegentheid zy, dezelve altoos te

5, Ende zal wyders daar innc zodanig

,5 gehandelt werden , als wy by fpeciale

,5 Ordre op het openen van Pakken,

„ Kaflen , &c. item het beleggen der

55 Attef}aticn.y ofte Certificatien, hebben

,5 geprefcribeerd , welke Ordre altoos voor

„ Maar diend zorg gedragen , dat van
„ alle lekkagicn ofte mis-vallcn op de

„ aankomende Cargafoenen , of anders

„ vallende , terftond attefiatie beleid

„ werde , zonder juylt daar mede
konnen vifiteercn : //«« dat 'er gccnc

!

,, te wagten , totdat fchip , veel min
5, kiften., kaffen , of diergelyke dingen, l„ alle de fchepen,'t cemnaalgelort zyn,

II. Deel. O o 5, want
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want die rot het lofTen van den Ryfi „ en voorts alles wat fuccejfive gefonden

" gecommittecrdzyngtwt&^i^konntnynn „ werd , te weten by ponden en iluks,

den onifangrt/i?r/? verklaringen doen, '„ (tellende daar tegen over 't geen ag-

en weder die de viftte van Vlees en „ tcrvolgens de drie maandclykfe recc-

Spek by gewoond hebben aflbnder- „ qucningen aldaar uytgegeven en vcr^

lykj mitsgaders zoo in andere faaken „ oirberd is , welke fake, hoewel van

^^ van gelykcnj dog alles 70 boven van
|

„ kleyn verlbnd zynde, by onderlatin-

dc Pakken gezegt is , met ondertei- „ ge voor dato een mcrkelyke confufte

kcningc der Scheeps-Overheid , die:,, heeft veroirfaakt , tiilTchcn den Op^

de Goederen ofte Waren aangebragt „ perkoopnian
, Joan de Fogd , en den

hebben , verftrekt , ten cynde men op
; „ Vaandrig Jdnaan -van Parordt

, gewe-

„ 't laatll niet intwyffelenCw//"/(/Ï6-gera- j„ zen Commandant tot voorfz. Manipa^

55

), kc, wie by deze en geene P^rz/jy' pre

5, fent waren, vermits niet altoos een en

„ dezelve lieden daar tegenwoordig kon-

i, ncn wefen.

„ Op dat men altyd weten mag, hoe
veel , endc welke koopmanfchappen

,

ook tot wat pryfe , hier ten Comptoi-

ren berullen, zullen, voortaan in fte-

de van een {gelyk tot nog toe gcfchied is)

tivee Pakhuys-boekken moeten werden „ originelyk ende onderteykend , zullen

geformeerd, waarvan het eene by dcn[„ werden gefchreven , d' inkomende

Gouverneur varen, en het andere on- ,, moeten (gelyk van de Failuure» is

beide nu overleden.

„ De Oppei koopman zal alle afgaande

faëïuurcn in een byionder bock perti-

nent infereren , doende de aankomen-

de by den anderen als in een boek
ordcntelyk te Htmen naeyen , en in-

binden.

„ Item by zig hebben een Cognofce-

ment-boek , waar inne de verlondenc

der den Opperkoopman verblyven zal

die maandelyks in die beide zal doen

noteren , 't geen aankomt , en afgaat

met bchoorlyke Certificatie.

„ Geene verftrekkinge van Kleeden^

j, ende Goederen , nog Contanten , ofte

5, Fi-vres , onder des Opperkoopmans be-

j, wind Itaandc, zal aan den ÏVinkelier

,

j, Caffier ,oix.c Bottelier , mogen gefchie-

j, den , of eenige van dezelve elders heen

„ verfondcn werden : gelyk ook geene

), Gelden bv hem in de groote Cajfa zul-

j, len worden ontfangen , dan by Ordi-

„ nantie , van den Gouvernenr onder-

„ teikend.

gcfegt) te zamen werden gcnaeyd

,

hoedanig ook het gcbruyk nu al lang

geweell is.

„ Van de afgaande ofte verflrekte Goe'

deren. Contanten, Vivres,i^c. aan de

Cumptoiren zal al terllond Factiire ge-

maakt , ende den Gouverneur behan-

„ digd moeten werden , ommc na /«-

„ fertie , 't zy in Mijjive , of Dag-Re-

„ gijier , daar nevens te werden gefon-

den , zonder met dezelve tot nadere

gclegcntheid te wagten,cndc opdat,

gelyk het anders ligtelyk beuren kan,

daar inne niet overgellagen werde,'c

„ geen door den Conjiabel , als van de

„ IFapenkamer j Smijfe ,
'/ Equipagie-

„ hnys, deTVerf,i^c. afgclangd is, zal

„ hy zulks uyt hunne rejpetlive maandc-

delykfe Reecquening in een Memoriaal'

boek , daar elk Comptoir zyn eygen

Cübiertje heeft, overfchryven, om t'

clkens,wannecr eenige Facluure afgaat,

daar uyrgctrokken te werden, 't geen
men bevind open te ila.m , noterende

dan onder 't zelve , dat zulks in 7.0-

" ^ r j~ f j li é^mscn Fa£lura op-iebrai^t is, mits-
„ heeft, tot n.et meerder ofminder prys: ^^^^^ ,^ .^^^^^ ^- een lyn aflluy-
,, werden in Credit van dito Reecquening r^ j

„ gebragt , als dezelve te voren zyn "

derwaars gefonden , ende zal tot we- „ De Specificatie-boeken namentlyk

ringe van verdere «^«/i?» noodfakelyk „ van Onkoflen, Fortificatie , cndiC rand-

by den Opperkoopman moeten werden „ foen, zullen onder delFclfs opfigt, na

gchoxidencen apart fchuld-boekjen, con- „ de wyfe, die men tegenwoordig ob-

„ yrr-jffrii', gehouden, ende ook vervol-

„ gens ^^ciro/)/Vf^v/ werden , mits alvorens

„ de }cecq. van den fFinkelier, Cafiler ,

,, De Klcedcn , en andere Goederen,

„ die men nzde Buyten-Comptoircn fend,

,, als aan den frinkelier volllrekt zullen

„ getaxeerd werden, ten pryfe zo dezel-

„ ve inkoops kollen, maar dicnd gelet,

j, dat de Provifien , en Aiamimitien na

„ Manipa, tot behoef van de Guarni-

„ foen-boitding, in de Reduyt Wantroinv

gaande , daar men geen Boekhouder

ï»

11

55

»

55

55

55

55

55

ccrnerendede Reduyt fVantrouw op Ma
nipa voorfz. waar inne dillindelyk

by debet en credit werde in en afge-

fchreven , eerlt 't geen per rcjlant der

jongftgellotene boeken , na voor-

gaande accurate afreecqucninge met
den Sergeant onder den zelvcn berull,

„ en Bottelier ^ exaSlelyk na-rekenende,

„ en optellende : want den Gouverneur

„ niet gelegen komt zulks in eygen /rr-

„ foon zelfs te dcea , als die in 't over-

ficn55'
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55

3)

55

55

55
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fien van gemelde rcccq. gcmecnlyk
maar let op de deugdelykheid van de

verltrekkinge, en ontfang ,by dezel-

ve aangewcl'en , en opgebragt.

„ Zo haall elke maand ren cyndc is,

zullen de Bottelier , Caffier , Winke-

lier , als ook de Guarmfoen-Boekhou-

der ^ den Opperkoopman percinentelyk

hebben op te brengen ,
't geen nopen-

de hare faken in de Negotie-Boeken in-

gefchreven moet werden , ende by

aldicn zy daar inne vcrfuymig zyn

,

zal hy 't zelve den Gouverneur terftond

bekend maken , omme behoorlyke

Correctie daar tegen te doen.

„ Dies zullen ook de Boeken van den

Caffier , IVinkelier , ende Guarni/hen-

Boekhouder , dikwils raet die van de

Negotie geconfronteerd moeten wer-
den, op dat 'er s^t&wzdiffercntienvoox-

vallen.

55

55

55

35

35

35

5)

55

55

53

55

33

35

55

33

35

55

55

55

„ 't Geen ten behoeve van Schepen^

en CJoalocpen , door den Winkelier
,

Bottelier , Caffi.er , en ook door de

Werfmeejler , werd uytgegeven , zal

alle maanden werden geboekt, zon-

der daar mede te wagten, tot dat de

fchepen ^ oïchaloepen, vertrekken.

„ Ende hier van moeten exaSie conti-

nueerende Scbeeps-onkojl - boekjes wer-

den gehouden , waar inne alle precifi-

teyten van dag , en datum , correclelyk

aangemeld ftaan , ende zullen de Hoof-

den der refpe^livc Schepen met cygcn

hand ondertei kenen, zulks ende zulks

ontfangen te hebben.

„ De Vivres ^ en andere waren, aan

de^'fZ'p/'f» vcrftrekt , moeten ten pry-

ze inkoops getaxeerd^cxden , ende on-

aangefien van de ÏFerf veele dingen

ongelchat werden uytgegeven , zal

egter dair van behoorlyke Annotatie

gefchieden.

„ Gelyk nu al in gebruyk gekomen
IS, zal de Opperkoopman de Reecquening

van de Confumptien omllandig naficn ,

zo wanneer de Opperhoofden der Sche-

pen eenige nieuwe Vitlualie eyirchen.

Examineerende op 't aldernauli, of zy

in hare difpenfen den ordinairentaxvzn

ranifoenen niet zyn te buyten gegaan,

ende indien daar inne niets lereproche-

ren valt , zal hy haar raet een brief-

ken aan den Gouverneur addreffieeren ,

maar zoo zy geen goed huys gehou-
den hebben , zyn E. daar van advys

doen.

I N A. 201
ne nadere Umiten voorfchryven , maar
eenlyk zeggen , dat in 't Groot-boek

55 j

zo veel fpccificatie moet gefchieden
,

als ccniglincs mogelyk zy m eenen

regel te comprehcndceren : Item in 't

zelve Groot -bock mede aanwyfen de
Fulia van 't Journaal , gelyk nieuvv-

lyks van Batavia geordomiserd is , op
dnt men niet genooddrukt en werde j

iets willende opfoeken , teritond het

Journaal te doorfnuftelen.

„ Maar 't meeftc in deze faaken , en-

de't geenc wel't noodfi kei v kil waar-

genomen moet werden, is het bcfor-

gen , dat de refpcSlive loopende Ne-
gotie-boeken zonder veragtering gecon-

tinueerd ivcrdcn , ende dev%'yle uyt na-

latigheid in dezen veele quade uyt-

vallen voor den dag komen , zuüert

daar omme deze navolgende pre^ifi-

teïten promptelyk moeten werden '^oh-

ferveerd.

„ Nopende de Styl in 't houden der

,j Negotieboeken^ zullen wy in dezen ge-

^, Alle maanden moeten de Negotie-

boeken effen gerteld , ende nevens ha-

re Copyen aan den Gouverneur Ge'cxhi-

beerd werden , op dat zyn E. volgens

Ampt als Directeur , volkomen ken-

nille hcbbe , hoedanig alle parthyen

werden ingefchreven , ende op dac

hier inne geene haperinge zy, zullen

voor't infchryven van de poften ^ inde

voorleede maand voorgevallen , if
dagen mogen dienen, 't welk immers
behoorde genoeg te welen.

„ Als by exempel^ op i ^ Juguftus zu\'

len zyn E. de Boeken , of ten miniicn

het Journaal ,
gecxhibeerd moeten

werden, eftenltaande tot ultimo July^
ende de Copye tot uhimo Juny , mits-

gaders al vervolgens het ganfchejaai'.

„ De nalatigheid , in dit Ifuk ge-
pleegd , heeft men voor dezen t' el-

ken male raet verbeurte van een ;»a«W
Gagle , ende dat zonder eenige excep-

tie te admitteren^ gecvrrigccrt , uytge-

zeid door kennelykc ziekte.
'3

4Iji ,•

„ Ende zullen als nog ingelykebreu-

ke vervallen den Casfier ^ Winkelier^

Bottelier , en Guarnifaer.boehJoouder
^

by aldien te blyken komt , dat door
haic nalatigheid den voortgang van
deze nodige Ordre gehinderd werd.

35 Alle 6 maanden zal Balance in debi-

ta fonna op de gcmentioncerde Negotie-

boeken getrokken , en den Gouverneur

gcexhibeerd moeten werden , op dac

men naderhand in 't lluyten niet vele

dagen en wecken daar mede bellg

hoeve te zyn.

Oo i Het
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„ Het ivegcn en inkoopcn der Neigden.,

loopt ook tot vciantwoordinge van

den Opper koopman , ende zal hy dcr-

Iralven wel te letten hebben , d;it de-

zelve heel droog en/iyyer ,fondcr vuy-

llgheid , fteekn , bcdorve Nagels , of

Moernagds^ onttangcn werden.

„ Het wegen zal niet mogen gefchie-

„ den , als in prejentie van den Orangkay,

„ die by den Gouverneur daar toe ge-

„ committecrd is.

„ Van den ontfang moet pertinent boek

„ gehouden werden , met fpedficatie van

„ wie, ende hoe veel , ontvangen zy,

„ ook op wat dag.

„ De Ordonnantien , tot betalinge van

„ gemelde Nagelen., zullen by den Gou-

„ verneur onderteykend , ende door den

„ C«{/?er voldaan, en bevvaaid werden.

j»

5>

„ Geene betalinge van dezelve zal den

Opperkoopman zig onderwinden , zelfs

niet van 't geen de Orangkay en Land-

raden, wegens ^Ryxd. van een barot

competeerd ,wtt\ min zal hyuytvoorfz.

haar contingent zig zclven eenige beta-

linge van verkogte ,
geborgde Stoffen,

of Goederen approprieeren , ofte aan

niemand anders zulks toeftaan , op

fwaare Corretiie.

„ Alle 4 maanden zal de Commandant

tot Manipa hebben over te zenden

„ reekening van ontfang , en uytgift , die

„ dan zodanig, elk op zyn eygen plaats,

„ naamlyk m\ Onkoft-boek fpedfice , en

kortclyk in 't Journaal , (^c. zzlge-

infereerd , en geboekt werden.

5)

5ï

„ Op 't fluyten der Boeken , gelyk

,, ook by \ formeren êtcr nieuwe , zul-

„ len in dezelve de reftanten der Buyten-

„ Comptoiren , 6cc. van ftuk tot Ituk , zo

„ wel die te gelde liaan , als niet, ge-

„ fpecificeerd werden , item ook alle 't

„ Gelchut,met de vordere Jmmonitien,

„ ende wat meer by'c Cafteel Vitloria,

„ de fi^erf; als Chaloepen , en andere

„ Vaartuygen , ongetaxeerd beruil, zon-

der iets na te laten , dat notercns
i»

„ waardig is.

„ Hy zal ook hebben 7org te dragen,

„ dat alle jaren onder ultimo Jugujius , de

„ cffet'tive rejlantcn der Koopmanfchappen,

„ (.oritanten,Fivrei,Ammunttien,i.x\ voorts

„ alle ongetaxeerde Goederen, hy pertinen-

,, te Spedficalien werden opgenomen,

„ om, door den zelven nevens denGw/-

„ ferneur ondcrteikend wefende , mee

„ die van de linyten-Comptoiren mBata-
„ via gcfonden te werden , agtervol-

^cn^ fjedak laft, van haar Ed. de ho-

ge Regeringe aldaar dit jaar bekomen
,

waar by dan ook gaan moet den prin-

cipalen Eyfth voor 't naaitvolgende

jaar, mede by den Gouverneur , en Op-

perkoopman , na exacte gedane calcula-

tie , ondcrteikend , zynde hier ook
by ons volgens Ordi'c van ouds geii-

feerd een provifioneden eyjcb voor af te

fenden , om te dienen , in kas de laat-

lle niet ic regt quamen.

„ Alle jaren, voor 't Jluyten der Boe-

ken, zal de Opperkoopman de Generaa-

le effecten, zo van Koopmanfz.. als Fi-

vres, i^c. onder zyn bewind llaande,

zo veel doenlyk is , item de ff'apen-

kamer , en Smids-winkel , tegens de

Boeken nalien , ende den Gouverneur

het different wederfyds vertonen , om
daar in veider gehandeld te werden ,

zo als zyn E. na billikheid zal vinden

te behoren.

„ De Ordre op het adminijleeren der

Fivres in de Magazynen , hebben wy
hier agter aangebonden, omtedienert

tot Narigt van den Opperkoopnan , zo

wel als den Bottelier.

„ Compagnies Slaven , komende tt

llerven , zal de Opperkoopman helpen

zorge dragen , dat daar van behoor-

lyke Jtteftatien belegd werden j ag-

tervolgens welke dezelve na dezen
eens ter maand , en niet des jaars,

moeten werden afgefz., volgende tel-

kens onder aan dito Atiejlatie, op wat
dato zulks geboekt is, welke Attejla-

tien dan ook jaarlyks neffens de Ne-
gotie-boeken by Authenticque Copy in

een Boekjen na Batavia moeten
gaan , waar op insgelyks te letten

Itaat.

„ Ende alzo wy ervaren , hoe de rec-

kenmg van uytgefchoote gelden , voor

het opvangen van particuliere Slaven

telkens ten agteren raakt, en dat mits

afilerven van zommige der zelve , in

banden of hegtenis zynde , zo zal

nodig wefen , dat de Opperkoopman

het üoge daar over al mede zorgvul-

dig late gaan , confronteerende fomtyds

het Boekjen dien aangaande gefor-

meerd , en nu den Fijcaal opgedra-

gen, met de reekening by de Negotie-boe-

ken lopende , tot preventie van meer-

der verwydcringe , ende werd hier

bygevoegd Extract van 't geen wy ton

0)-dre en Injlructic ontrent het zelve

fubject den Fifcual voodz. hebben bc-

lail , om te dienen tot Opmerkingc,

en Narigt.

„ Het fonmier dan , van 't geen ge-

zcid is , zynde, dat den Opperkoopman,

voor

i
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55

il

5)

5J

55

voor Compagnies effecten alhier aan 't

Kafteel te verantwoorden , en wyders

goede aanwyllnge te doen heeft van

alles , wat by de Negotie-boeken debet

loopt, de reit , mitsgaders wat meer

bCrigt van dêiTelfs ^aliteit en andere

bygevoegdé Fanctien , nopende liet

Onifangerfchap van Compagnies Domi-

nien, item directie der Wcefcn Saken,

alspieftdent in dat Collegie^ te zeggen

valt , werd Gerefereerd aan de Otdres^

daar toe gehoorende.

0^as Getekem

Amboina aan 't Cafteel

Vi(ftoria , dezen 14.

Mey, 1678.

ren , hoc veel, en hoedanig: Jtem

na belte vermoeden , waar van be-

„ fchadigd , 't zy nat geweell , of van

't ongedierte doorbeten , veel of wei-

nig,

„ De Nomher van het Pak moet in

de Atteftatiei^ of verkl.iringe , niet -iX-

\cen genoteerd , maar ook. het Bricfken^

daar binnen gebonden, indcfclvc^et-o-

pieerd werden van woord tot woord.

„ In 't openen der Kaff'en , oi Kijien^

zal men die voet mede houden , na-35

„ mentlyk.

8.

ANTHONIO HURDT.

55

5?

55

55

55

Ördre op het openen der

Pakken , Kaffen , Va-
ten , en ontfang van Gra-

nen , ö^ agtervolgens de-

zelve nopende 't geen ont-

breken mogt , wettige Ge-

twygenijfen te formeren.

DE Gótüygen moeten bcquamc
Lieden zyn, om van de geftal-

te der Pakken te konncn oordeclen,

moeten ook geroepen en verfogt wer-
den , 't en mogen geen Suppoójlen , nog

,5 maagfchap , wefen van de geen , die

„ Req'. is, vvelveriHandc geen zodani-

„ ge Suppooften , die door de refpective

„ Adminiflrateurs dagelyks in hare Pak-

j, hays ,of Winkels^ werden gebruykt.

2.

„ Zy tnoeten uien , of het Pak van

„ buyten wel gefteld is, te weten j niét

„ bol of bobbelagtig , niet hernaeyd

,

„ maar hegt vallgcfloten , mitsgaders

55 droog.

„ Ende in het openeii vlytig agtflaan,

„ of de gocny ^ en banden van binnen,

^, niet los gefneden zyn geweell, en of

„ de banden , als ook de hals van de

„ Sak, ont7.egcld, item de Sak nergens

), los getornd was.

4-

„ Dat zy dan de Stukken ordcntelyk,

„ een voor een , wel tellen , en zóo

„ daar ontbreekt

5>

55

„ Hoc Gemerkt , en wat Opfchrift:

9-

„ Hoe de Geftaltenis van buyten was,

't zy eenlyk gefpykerd , of dat boven
dien met Goeny omkleed , én met
Ri}ttang overwonden was , of niet.

10.

„ Al voords in hare prefentie geopend
zynde , wat Goederen , quantiteyt

^

„ en qualiteyt , daar in waren befcha-

„ digd , of niet.

il.

„ Geen Vaten , 't zy Fleefch , Spek ,

„ Bö/fr, Wyn^ Arak^ l^c. zullen mo-

„ gen ontfangen , ofte in 't Pakhuys

„ gefloten werden, voordat zelve door

„ exp-ejfe Gecommitteerden^ prefent AzOp-

„ perhoofden der Schepen , t e weten

,

Schipper , en Boekhouder , die bcydc

't Cognofcement daar voor geteykend

hebben , behoorlyk gevifiteerd zyn,

't welk ook verftaan werd van qua-

lyk geconditioneerde Pakken ; item we-
gens het openen der Kaffen , of Kis-

ten , waar af gemelde Opperhoofden,

zoo wel , als de Gecommttteerdens ver-

klaring te geven hebben.

12,.

„ Alle inkomende Graanen moeten
ook

, prefent twee Getuvgen , by

,) deugdelyke maat ontfangen werden,
en zo daar op eenig verlchil is , zul-

55

5}

„ len den Heer Gouverneur , of den Op-

„ perkoopman , daar van by tyds adver^

„ teeren.

„ Zullen de refpective Adminijlratcurs

andermaal ovcrtcl-

len.

f-

„ En zoo ednige flukkcn te kort,of-

i, te befchadigd zyn , moetenfe verkla-

der Goederen van voorltaande gedal-
te , als ook die geftclde Gecommit'
teerdens , ofte verlogte Getuygen,
Perfecte Notitie houden harer bev in-

ge, te weten j ider apart , ende nisc

een voor allen , omme dezelve , in-

geval van te kort komen , naderhand
aan den Secretaris overgelevcrt zynde,

„ daar van te maken Zodanigcn Aitefta-

,, tie , ende Verklaringe , ais tot bcve-

„ ifiging der waarheid genoeg z.il zvn ,

„ ende die de geftclde Gecommttteerdens,

Oo 5

'

,, of
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„ ot'vcvfogtc Gctuygcn , onder pre/en-

\

„ iaiie ^oitc v.el,ücs vcrcyfcht wcrden-

dc, met prelhitie vanEcdc, dan ook
)j

Ickkagic , de Gotcverneur fatfocnlyk

oidrc moi!;c ItcUcn.

55

f)

55

55

Inftriiftic"

voorden 35

Adniini

ftratciir

dcrVi-

vrcs.

55

zullen gehouden wcfen mee eygcn

handen re Onderteekenen , dat haar

lieden by dezen gewaarfchouwd blyft.

Gegeven binnen 't Kafteel f^i^orüi, in

ylnjiioina, den iH. Januari , in't yx:ii:

ifj6Q. en Ccreno%etrd, delln \^Mey,
1678.

Was Getekend

,

ANTHONIO HURDT.

InjirtiÜte voor de Admim-
flrateurs van 't Maga-
zyn der f^ivres binnen 't

Gasteel alhier.

DE Provificn zuilen volgens den na-

belchreven T^.r aan de E.Comp.
verantwoord moeten werden.

,, Maar zal zodanige Fifitatie moê-

„ ten gcfchicdcn, al eer de Fhrcs in 'c

„ Prt/-/;;/;;; zyn geborgen, anderfins zou-

„ de de ïekkagie loopen ten lalte van de

55 geen , die ze onttangt.

„ Insgelyks , wanneer ecnige pro-vi-

„ ficn elders werden verfonden , zullen

„ de vaten gcvifitcerd moeten werden,
op dat de Schippers of Sticrluyden , die

dezelve vervoeren , en alzulks mede
de Hoofden der Comptoiren , niet klag-

tig vallen, van haar Cunüngent niet te

55 hebben ontfangen.

55

55

55

55

Een legger Wyn.
Dog de legger Arak werd

van Batavia gefonden

tot

Dito Aam Olie oiBrande-

ivyn.

Dito vat Vleefch.

Dito Spek.

Dito laft Zont^ Ryft , Tariv.

Dito Picoll 1 00 katti Chi-

nees , zyn Hollands. -

Dito vat Boter.

Dito flapkan word gere-

kend tot Mutsjcns. -

Een Ryft-maat van 75-

pond werd gerekend te

houden.

3^0 kan n.

jöodito.

po dito.

5fopond.
2J"0dit0.

3coodito.

280 pond.

10

1 00 p. zout.

„ Alles , dat by verfuym of onagtfaam-

„ heid vervak , zal ten lallc van den

„ Adminifirateur loopen , dies de zorge

,, hem bevolen blyft.

„ Maar 't bcurd zelden , dat in deze

Admniijiratie op de natte waren eeni-

ge Ickkngie komt te vallen , dewyle
de vaten behoorlyk geconditioneerd \ic-

fende , meer quuntiteit inhouden , als

dezelve hier voren zyn getaxeerd^ e-

venwel eenige onmydelykc wanheid

buyten fchuld voorvallende, zal zulks

op ordre van den Gotiverncur goed ge-

daan worden , mits alvorens onderpre-

fentatie v.mEcde verklaard wcrde,dat

de lekkagien zodanig gevallen z)n,

„ als hy ecniger maten , 't zy met gc-

„ tuygenis van den Knyper^ ofte uyt de

„ vogtigheid , die cffe^ivc op de vloer

,, bevonden werd , ^c, zal weten aan

„ te wyfen.

55

55

55

55

En op dat dit goeddoen aan de R.

Cotnp. gevocglyk , en zonder klagtcn

gefchiedc , zullen alle vaten., natte

Waren inhoudende, zo haall: dezelve

uyt de ichepen aan land gekomen
zyn , in prefentie van Gecommittecrdens

werden gevijiteerd , ten overllaan van

den Schipper^ ende Boekhouder .,d\c de

Cognoiffcmenten hebben getekend , om-
me van de bevonde wanheid pertinen-

te Atteflatie zonder uytftel gemaakt te

werden , by dezelve Gecommitteerdens

„ ende bchccps Opperhoofden ondertcy-

„ kend, ten cynde op 't affchryvender

* lil 't Jaar 169^. vvieid een Vat Boter op 309,
fn den 15 Juni iu 't jaar i6y6. de nieuwe Fu!t

op 310 pond, en een pot Bcngaalfc Boier op 110
pond, den 5 Februari , en den iz en 17 Novem-
ber, in 'ijaar i<'>97. geltcld.

Ï5

55

55

55

55

55

55

„ Tot verkoop, ontfling, ofte uyt-

„ gift, v^nprovijien zal niemands Ör-

„ donnantie, als des Gouverneurs in qua-

„ liteyt van Directeur , ofte zyn E. ge'

„ conflitueerde , by dciló'ts alf/entie
, Jiek-

„ te, ^c. mogen werden gevolgd , op

„ pa^ne van departement.

5, Zo en zal ook aan niemand, hy zy

„ ook wie 't wil , buyten zyn E. con-

„ fent, ccnigc provi/ie op voonraad mo-

„ gen werden vcrlhekt, om naderhand

„ betaald, of afgerekend te werden.

„ De Ordonnantien , ftrekkcndc tot

„ \crkoop van Fivres voor Contant
,

zullen niet voldaan werden , dan al-

eer den Casficr daar op hecfc gete-

kend , dat de penningen by hem zyn

onttangcn, ende niet alleen zodanige

Ordonnantien , maar ook alle andere,

die by zyn Ed. ofte door deflelfs fpe-

ciale ordre verleend zyn , mogen geen-

fints verwaarlooll , maar moeten wel

be-

i
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„bewaard worden, om , des vereiichen-

„ de , tegen de gedane inboekinge te

jj
konncn nalïen.

„ Geen ledige vaten , of hoepen
,

„ zullen verkogt , ot" weggcfchonken

„ mogen werden , op verbeurte van 6

„ maanden Gagie , zo den Bottelier , ofte

j, iemand anders , bevonden werd zulks

„ buyten Ordre gedaan te hebben.

„ Aan niemand zal eenig randfoen van

„ PFyn , Jrak, Fleefcb ^ oi Ryfl, voor

„ ofte na den gefetten tyd , verllrekt

55 mogen werden , als op fchriftelyk

„ Conjent van den Gouverneur , op ver-

„ beurte van de waarde der alzo ver-

„ ftrekte rand/oenen , boven arbitrale

jj Correctie.

n Alle maanden moet aan den Gou-

^, verneur werden overgeleverd , eene

„ pertinente fpecificatie , van 't gene rot

„ rundfoenen , fortificatie^ oionkojten , door

^, den Bottelier uugcgeven ,verkoft,of

„ ontfimgen is , welke fpecificatie , by

„ zyn E. onderteikend wefende , zal den

j, Opperkoopman werden bchandigd , om
j, dezelve behoorlyk in te boeken.

„ De Ordinaire Generale Rantfoen - en

^, Specificatie-Boeken zullen by den Op-

j,
perkoopman werden geconcipieerd , dog

„ waarin hy ook den dienit van den

„ Bottelier, ofte K/ejn- ylldminifirateur

,

„ voor zo veel deflelfs ledige tyd toe-

j, laat ,
gcbruykcn mag.

fFas Getekendf

Amboina aan 't Kaftecl

Vi<f^ona , den lo Mcy

,

1678.

ANIHONIO HURDT.

Nadere ^J"" ^^^^ '"^^^^ Inftruftien kan men
Ordres ^^n naallen by zeer wel zien ,cn bcgry-
haixrE- pen , wat 'er eygcntlylc tot het Ampt
delhedcn ^,..^^^ jg,-, Opperkoopman behoord, hoe-

jyj,' wel het haar Edelheden behaagt heeft

Ampt. na dien tyd nog vcrl'chcide zaken daar be-

neven te ordonneren , of ook wel de vo-
rige te vernieuwen.

In 't jaar 16 fj. i'chreven zy hem aan,

dat hy,en alle Opperhoofden, dcerreu-

ren, en fxuten, in hunne Boeken, aan-

ilonds zouden moeten bctaalen.

In 't jaar 1 6(5(5. den zj November,
dat hy de Negotie-boeken op Ultimo
Februari zou moeten fluyten.

Eyfchten ook in 't jaar i6yj. den 11
October een jaarly kfe Specificatie- Lyfl

,

van Compagnies ongetaxeerde Goede-

O I N A; ipf
rcnj als ook in 't jaar i6jS. den 11 Ja-
nuari, jaarlyks een Lyll der Reftanten,
en van de zo even genoemde goederen j

vernieuwende, by Ichryvens van dit zel-
ve jaar den 14 May, hare vorige Ordre
op 't openen van Pakken , Vaten, en 't

meeten van alles.

In 't jaar lóyp. den 14 Januari Or-
donneerden zy , dat de Medicament-
kill in zyne tegenwoordigheid geopend^
en dat by zynen eyfch noit meer , dan
van nooden was, geeyfcht zou werden j
verbiedende by dit haar fchryvens nu
weder aan den Landvoogd , van geen Op-
perkoopman buyten haar Ordre op te
zenden

j vorderende in dat zelve jaar
den 2 Febr. weder, dat hy by den nieu-
wen eyfch de reftanten opbrengen moeft ;
met nader aanwyfing, by fchryvens van
den 12 Mey, dat voor de fchade by de-
ze of gene Pakken bevonden , en voor
het te kort komende, die gene moeften
verantwoorden, die daarvoor geteekend
hadden. Den ly Oftober des zelven
jaars voegden zy , ontrent het opvullen
der vaten , hier nog by , dat zy dat geen-
zins vcrftonden , alzo de Leggers 400
kannen hielden , en zy 'er maar 3fo
gewoon waren te verantwoorden. En
wat defcfte Pakken , Vaten, enz. aan-
ging , ordonneerden dat die aanftonds
m prefentic der Scheeps-overheden

, en
Gecommitteerden, geopend, gepeyld^
gewogen, en alles met verklaringen be-
wefen moeft werden j en de fchuld by
de Scheeps-Ovcrheden bevonden zynde,
zo moeften zy, die vryheid hadden, eer
zy 't ontfingcn , te fpreken, het te kort
komende

j of qualyk geconditioneerde
door hun verfuym , voldoen , ftaandc
hen de weg van klagte aan haar Edelhe-
den altyd nog open , zoo zy meinden
verongelykt te wefen.

in 't jaar 1080. den 17. Jan. belaftren
zy, dat de fcheeps-Overheden wel had-
den toe te zien , wat vette , drooge , of
andre Waren, en wat vaten

^ pakken,
kallen, &c. Zy volgens haar Cognofce-
ment overnamen , alzo de zelve hen le-
verbaar overgeleverd zynde, zy die ook
zoo moeften verantwoorden , en weer
overleveren

, dewyl alles geopend enten
ovcrftaan van Gecommitteerden gepeild,
en nagefien zou werden ; weshalven 'er

altyd een Stierman of Boekhouder van 't

Schip diende by de ontfang prcfenc te
zyn; alzo zy alles, boven de ordinaris
lekkagie , met kontant , of op Rceke-
ning, zouten moeten goeddoen. Ook
eyfchte haar Edelheden van den Opper-
koopman jaarlyks 30 of 40 Loeri's

, 30
of 40 Cacatoewa's , en zoo veel groene
Perkietcn , en Papegacycn ; alzoo die
jaarlyks uyt Suratte, Bengale, en Siam,
verfogt wicrden,als ook dat hy 'er i z of i f

Cafu-
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Cafuavis . vogels byvoegen zoude. By
fchryvens van den 16 der zelver maand
nog beveelende , dat hy jaarlyks on-

der de ongctaxecrd( Goederen ook
een rol van de V-aartu gen zenden zou-

de } bcfluytendc haie Ordics dat jaar

aan hem by fchryvens van den lyFcbr.,

dat hy jaarlyks ook de Pakhuyfcn opne-

men mocft.

In 't jaar 1081. 11 Maart ordonneer-

den zy jaarlyks een Notitie van 't Getal,

en de bequaamheid der Vaartuygen ag-

ter de generale Miflïve te voegen. Den
laatften Aug. en 4 Oftob. belallen zy

alle de Goederen ongetaxcerd geweeil

zynde , in de Boeken nu getaxeerd op te

brengen , om de kolten der E. Comp.
te klaarder te doen blyken j dog alzoo

dit de Negotie-boeken zeer vergrooten

zou , mogten haar Edclheden wel ly-

den,dat de Equipagie-Artillcry-en VVa-
pen-kamer -Goederen, enz. ider een re-

kening byfonder gegeven wierden , en
dat door de Adminiftrateurs byfonderc

boekjens (die zy met de Hoofd-Reke- i

ningen moellen confronteeren") daar af'

gehouden wierden, met dien verftande,

dat die alle zes maanden met volOagen
fpecificatie in 't Journaal daar op aan- en
afgefchreven, en de reltanten, zoo wel
in 't fluyten, als in 't formecren der Ne-
gotie-boeken, even zoo als in de byfon-

dre boekjens , ten vollen moellen gefor-

meerd werden. En den 6 Febr. des zel-

ven jaars hadden zy geordonneerd al-

le defpcrate fchulden van de ware ef-

fecten af te zonderen , en de Boeken

CHRYVINGE van
Den II Maart des zelven jaars fchl'e-

ven zy , dat , zo de kleeden lieg ter , dan
voor dezen, mogten zyn , men daar af

dcugdelyke verklaringen maken, en die

nevens de monllers hen overfenden moell,

en dat ook de ongetaxeerde Goederen
op zekeren prys by de Boeken zouden

moeten loopen
,

gelyk zy al meer be-

vorens gefchreven hadden.

In 't jaar 168^. den 19 Juli ordonne-

ren zy , dat hy alle onbequaam Ammu-
nitie-Goed zou affchryven ; renoveren^

de de Ordre , den 11 Maart des voor-

leden jaars ontrent 't verantwoorden van

Ladingen, of ontrent het beleggen van

Atteltatien gegeven. Zy wilden ook
geen nieu Vlcefch , voor dat het oude
op was, verflrekt, en altyd met 't laat-

fte fchip aan den Boekhouder Generaal

een Reekening uyt de loopendc Bockeii

gelenden hebben.

Den 2f September des zelven jaars,

fchreeven zy , dat in 't Boeken en Af-

fchryven van den Arak welgeobfervcerd

moell werden , dat dezelve tegen 6j'. gl.

4f voor de Arak, en iz-i voor de leg-

ger, indeFaéluurgerekentllond, voor

zoo veel de Jndifche dranken betrof j

dog de Hoilandfche bleef de prys vol-

gens de Faftuur behouden, onvermin-

dert dat de vaten ledig zynde, tegen de

getaxeerde prys aan 't Comptoir Gene-
raal na behoorcn moellen verantwoord

werden.

In 't jaar 1Ö84. den 20 Januari Or-
donneeren zy al 't verfietene af te fchry-

ven , en in 't jaar 1686. den i f Janua-

ri , de Negotie-boeken met de eerile

fchepcn af te zenden , en den 2 j Febr.

dat de E. Schecps-Overlieden voor va-

ten, boven de f duyrnen wan, belaft

zouden werden , volgens de Baiavifche

daar af te ontlallen , latende die binnen
de linie 't elkens op 't lluyten der oude,
en by 't formeeren der nieuwe Boeken

,

onder de rellanten voortloopen.

In 't jaar 1Ö82. den 2 Maart ordon-

neerden zy de Overwigten van Vleefch, prys , ten ware zy met goede redenen

en Spek
,

jaarlyks voor 't lluyten der
;

konden doen blyken, dat het hare fchuld

Boeken aan die Reekening ongetaxeerd
i niet was. Den 1^ Maart ordonneerden

Goed te doen , en de Spaanfe Wyn tot i zy eenerlcy Prys-Courant in de drie üo-
Duym-lteek op te vullen, latende de reft llerfche Landvoogdyen , en ook aparte

ongetaxeerd op winlt en verlies afchry- I Materiaal-boekjens te houden. Zy wil-

ven, dog verllonden dan, dat 'er geen ' den ook de Ryil , die hier aangebragt
voordeden nog lekkagien op geaccep- wierd

,
jaarlyks genotificeerd hebben,

teert zouden werden , alzo de leggers dus beveelende dat de Macallaarfche Tol-
580 a 400 kannen houden. Ook wil- vry -zyn, en dat deJavaanlchc j" per Gen-
den haar Edelheden, dat , behalven de to betalen zou. In 't jaar 16S7. den
Teekening der Gecommitteerden , ook 21 February daar by voegende, dat men
de Opperhoofden by de uytlevering de Schippers op de Ryll 5, doch op al

van alles prclent zouden zyn •, moeten-
de de verklaringen der Gecommitteer-
den ook met hare behoorlvkc omltan-

te lloffige f per Cento goed doen^ou.

In 't jaar 1688. I9january,en 1686.

2 f 0£lober uyt 't Vaderland , als ook
digheden zyn, en, dat van belang was, den 26 Aug. 1687. van Batavia , gelas-

moett ook met Eede gellcrkt werden} ten zy , hoe zich de Opperkoopman
alzo haar Edelheden altyd haar guarant ontrent de Reduclie der Indifche Geld-
op den Adminiltratcur zouden houden, fpecien te dragen , en d.it hy alle fpe-

Zy wilden ook , dat men eerll alle de cicn maar tegen hare regte waardye, of
rellanten opllellen , en daar na dan ee- tegen de NederlandfcheStand-Kyxdaal-
nencyfch doen zou. idcrs, op te brengen, en in de Boeken

uvt
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uyt te trekken had. Eyfchcndc ook een

drie-vüudlg Rendement , een Specifi-

catie van de lengte en breedte by de

Faftura ,cenLylt der Gequalificeerden,

en een rol van alle Scheepen en Vaartuy-

gen, en dit alles jaarlyks, willende ook,
dat men alle Chaloepen en Vaarluygen

een aparte Reekening geven zou.

Den 2. Maart 1688. Ordonneerden zy

de overvloedige Ryil te verkoopen, en

verbieden voortaan , meer Mairoy voor

de Compagnie in te koopen , en naeu

opfigt over 't affchryven van 't geweer
te nemen.

In 't jaar 1690. den 30 Januari , be-

laden zy by den cyfch de reftanten van
ider lorteering te voegen , en in 't jaar

1691. den 2 Febr. dat hy verdagt zyn
moeft , by 't eyflchen van Ammunitie
van Oorlog het getal, en de Calibrc van

't Metaal als YTcr Kanon , en zo mede
lang fcherp, in deze Landvoogdye in we-
zen zynde , met extenfie of dat Kanon
recht , of kloks-wyfe geboord is, 'er by
te voegen.

In 't jaar 1692. den 14 Februari, or-

donneerden zy Vaderlandfche Koopman-
fchappen in l'waar geld tot ligt geld te

redrelleeren.

J)en 24 dito belaften zy onbruykbaar

geweer te verkoopen, by de oude prys

der Kleeden te blyven , en de gewigten
tegen de llapers jaarlyks te pylen.

In 't jaar 1695. i
J Jan. beveelen zy

Penniftcn , van Batavia komende , tot de

openvallende bedieningen, methnnEm-
ploy overeen komende , voor alle min-

deren te helpen ; dog zoo zy 'er onbe-

quaam toe zyn , dat dan in de Brieven

te melden; eyfl'chende byfchryvens van

den 28 Februari
,
jaarlyks Loeri's en Ca-

catoewa'si en bevcelende den 2 April 't

iiieu Gewigt tot Leggers te houden.

Ook bcl.illen zy in die laatlle Brief,

de kleeden op reekening van maand-

gelden tegen fo per Cento te verllrekken.

Jn een Brief van den 10 Maart 1993.
ordonneeren zy , Ryitmaten van 80 en

40 pond te maken ; en de vleefch-vaten

tegen 400, en de Ipek-vaten tegen 280
pond , zonder eenige Icccagies op te

brengen , daar byvoegende , hoe zy met
de onkoilen op de Koopmanfchappen
vallende, hadden te handelen, te weten,

die by inbocking der aankomende factu-

ren wel op een byzondere reekening

aan te halen ; dog ook ten eerllcn by
de naailvolgcnde polt weder pro rato te

diftribuereii , en op de reekening der

Koopmanfchappen , daar zodanige on-

gelden afgevallen zyn, te brengen. Ook
moeften by de afgaande Facturen , op
idcr Koopmanfchap des zelfs ongelden
en lallen gcbragt ; en jaarlyks de gene-

raalc EylTcheu dubbeld ovcrgefonden

,

II. Deel.

2P7
en ook aangehaald werden in de brieven

,

hoe veel Contanten , laftcn Ryit, Sol-

daatcn tot Recrutes , en Ambagtsgefel-

len men quam te vorderen. Zy bclall-

tcn ook de geflotcne Wecsboeken jaar-

lyks over te zenden ; de Kleeden tegen

70 per Cento advance te verllrekken , of
IC verkoopen.

In 't jaar 1694. den 2 3 Februari, zon-

den zy een nieuwe Prys-Courant over,

verboden geen gebrokens in de boeken
te gebruyken , en een Stel metaal Ge-
wigt na Batavia te zenden.

In 't jaar i<59f. den 22 Januari, gaven
zy laft de gereedfchappen , die gerepa-

reerd dienden , agter den jaarlykfen Eyich
te Hellen ; de Negotie- boeken onder

ultimo Augullus te lluyten , dezch e in

Rade te refumeeren , het te kort ko-

mende op de Reekening, der Admini-
Itrateurs te Hellen ; . de Geldkillen in

prefentie van de Scheeps-Overheden, en
twee Gecommitteerden te openen , en

dat hy de fpek-vaten tegen 320, en de

boter-vaten , tegen 340 ponden had te

verantwoorden, ook moeilen de Admi-
llrateurs , volgens fchryvcn van den 25
February i(59f. de vleefch- fpek- en

boter- vaten , zo als zy quamen, in dat

zelve gewigt (alzo zy die 10 pond min-
der als op Batavia verantwoorden) en
zonder die op te vullen aannemen , ten

ware cenig vat qualyk geconditioneerd,

of merkelyk kleender was , dat dan ter

prelcntie van twee Gecommitteerden
geopend , en nagcwogen zynde , zo moell
het te kort gekomene op extraordinaris

Ickkagie afgefchrevcn , of anders ver-

goed werden door die gene, die Ichuld

had , moetende ook die verklaring na

Batavia gcfonden werden. Onverkoop-
bare kleeden moell hy maar te rug zcn-

zen, en de ovcrwigten der Nagelen de

E. Maatfchappy goed doen ; de Ryll a

fo per Cento, en niet minder advance,
volgens fchryvens van de 2 Maart ver-

koopen , llaande den invoer van grove
Boetonfe Kleeden toe, dog fchreven de
Swavel-aarde voortaan af. Den 22 Fe-
bruari dezes jaars gebieden zy dat de
Negotie-boeken tydig moeften klaar

weien , en dat men haar jaarlyks een

Notitie van de Schepen, en Vaartuygen
toelenden moell.

In 't jaar i6yó. den i. Maart bclaften

zy wegens de Overwigten der Nagelen,
dat ider der Opperhoofden , öie ze ge-

trokken had , die aan de Compagnie
weer uytkeeren , en goed doen, en ook
t'elkens die Ovcrwigten by de Brieven
moeften bekend gemaakt werden. Zy
ordonneerden toen ook alle oude onbe-

bequame Gereedfchappen af te fchry-

ven , cyflchende reden , waarom aan

I Roojelaar maar l\ per Cento op Yfer,

Pp Sec.
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Sec, en den Opperkoopman Sttil

, 4
per Ccnto , op 't Yler

, f op Spykei-s,

en 5 op Koper, Staal , enz. goed ge-

daan is. Zy wilden, dat hy 't Specifi-

catic-boek alle 6 maanden ContVonteren,

en de Negotie-boeken den 20 Septem-

ber gereed hebben zoude. Stonden ook

toe , dat Javaanfclic Celcbilche , Boe-

tonfche, en andere grote Klceden , en

alle Chineeiche kramery, mogtcn wer-

den ingevoerd. Zullende ook Zyde
Chineeiche StofFe hcrwaards zenden,

indien zy die met voordcel veikoopen

konden, en quamcn te eyflchen.

Ordonnerende toen ook, dat alle vaten

in India aldus moeften gemaakt werden :

I Legger tot - 400 kan.

i dito - . - 200

I Aam tct - - 100

i dito . - - ƒ0

Onverminderd de gefielde Ordres op

't geen den Adminilbateurs voor Ickka-

gie op de natte waaren validceren mag.

Zy wilden ook eenerlcy Gewigt in de

Factuuren en Boeken gcbruykt, ook de

Schccpkcns, en minder \'aartuygcn,op

't Comptoir Generaal afgelchreven , en

half randfoen vleofch , en fpek, en half

kült^cld (volgens Ichryvens van den y. Ja-

nuari 1 6p6.) aan 't volk verllrekt hebben.

In de Neaotie-boeken Ordonneeren

%y 1697. ^^^'^ 17 Januari ook voorjari-

ge laüen en winilen , by een reekening

'er af, op te Hellen.

In 't jaarirtpf. i f Juli , ftelden de

Heeren in 't Vaderland die itraf ontrent

't niet tydig klaar zyn met de Negotie-

boeken , dat men zo eencn biiyten qua-

litevt enGagie na Batavia zal opicnden.

Den 24 Februari 1Ö97. Ordonneerden

2y bv by de laatile advilcn 't getal der

gccyichte Soldaten aan te haaien j we-

gens leccagie der afgelchrevene Ondcr-

wigten op de Negotie-Pakhuyfcn onder

ultimo Auguilus 169Ó. , te weten
, f

per Cento op 't Zout, Ryli:, Padi, en

Tarw 3; op de Spykcrs, en 3 op 't Y- 1 meten, en in Sakken derwaards te dra-

fer. Staal en Koper j zeyden haar Edel-
j

gen; als mede den f Februari, dat men
heden, dat zy dat voor die reyze pafTee- ;üle onverkoopbare Kiecdcn by venditie

Ten , doch voortaan zoo groote Ickka- verkoopen zou j en den 23 Juni 1700.

gien op Rylt, St;ial en Koper niet meer !
Ordonneerde men ook uyt 't Vaderland

VAN
ilag te geven. Stonden ook tor, Ry(t
hier onbepaald , zoo veel men wilde,

aan te brengen. J^en 20 November des

zelven jaars verboden zy eenigc Wis-
fcls, dan op Batavia , te trekken. Ook
mogten voortaan geen Defeften in Pak-
ken , Kaflen of Kilten , afgcfchreeven

werden, dan als 'er by Attcllatie bleek,

dat die ongelchonden bevonden waren
dat dan ook by 200 een overgcfondcn
Attertatie, en 't pakbriefje daar nevens,

blyken moeit. Den f Februari , 1 2 en

17 November 1Ö97. Ichievcn zy dat de
Adminiltrateurs de Pot Bcngaalfe Boter
tegen 1 20 verantwoorden , en de dage-

lyklche Artillery- Goederen moellen af-

fchryven.

In 't jaar 1699. den 27 Februari , Or-
donneerden zy, dat hy ontrent de verkla.

ringen wegens ccnige lekkatjien, en de-

fecten in de Pakhuyfen , en wegens 'c

affchryven van alle over en onder-wig-
ten, zig gedragen moeit aan een her-

waards gezondene Extraét - Rcfolutie

van den 14 April en 30 September
i(5p8. Stonden maar i per Cento lecca-

gie op Rylt , die te land quam , toe.

En, by Ichryvens van den 25- Februari

na Banda , bevelen zy de Ncgotie-boe-
boeken , zoo ze nog niet klaar mogten
zyn, met de volgende eerile fchcepen

te zenden. Verbieden eenige Equipa-
gie-goederen aan Europcers te verltrek-

ken , en ook geen onbchoorlyke ver-

llrekkingcn te doen.

Den 2p December des zelven jaars

ordonneerden 2y in de Cognofcementen
te zetten , dat de Nagelen met \ per

Cento hier uytgeleverd, en met tici. eve-

naar in 't huysje gewogen zyn , als me-
de zulks in deFaoiuren uyt te drukken.

In 't jaar 1700. den 9 Febr. gebieder»

zy de fcheeps- vertrekkingen op de
Srheeps-Soldyen op te brengen , en op
de Onkoll- reekening te noteeren.

In 't jaar 1701. den 27 Tan. ordonne-
ren zy de Rylt in 't Pakhu\s alleen te

zouden toeitaan,alzo dat van 't yfer wat

anders was, om dat het verroeltcn kon.

Zy eyfchten ook bericht over de 2f00
Ryxd. in Goude Coebangs van den

Boekhouder op 't Schip Hobree , Pie-

ter Ras , in 't jaar 169Ö. in Zee ge-

vallen , en door hem uytgekeerd.

Ordonneeren ook de Natrclen en an-

eerlt het oud , en daar na 't nieuw
Vleefch , en Spek , te gebruyken.
Den 17 Februari 1702. en 1705. 29

Juni, en 22 Jan. 1704. Ordonneerden
zy weder een egale Prys-Couranr om de

Ooft i als mede dat by het te kort ko-
mende een half per Cento advance daar-

enboven voldaan moeft werden ; verbie-

dre Waaren aan de Scheeps-Opper- [dende 1704. den 22 Januari geen parti-

hoofden met een ruymen uytilag toe te culicre Arak met Compagnies bodems
vegen , mits in gedagten houdende, te brengen.

dat de Dienaars op Batavia gewoon zyn ' Uyt al deze nadere beveelen, aan de Watal

ten minften een j per Cento in- en uyt- refpeiftive Adminiftrateurs hier, en el-^^^'^j^'

ders j
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fcnzyn
Inko-

men.

Anipt derSj door haar Edellieden van tyd tot

behoord, tyd by de vorige , in hare Inftruftie ge-

meld , gegeven , blykt klaar genoeg,

wat tot zyn bediening al behoorende,

en dat zy de Iwaarfte in de ganfche

Landvoogdy is , bchalyen dat hy dan

nog als frefident van de Weeskamer,
en als het tweede Lid in 3'^Raadisvei-ga-

dcringen, zittinge heeft.

Wegens het waarnemen nu Van deze

bediening trekt hy vandeE. Maatfchap-

py (gelyk wy bevorens aangehaald heb-

ben) 80 gl. 's maands by zyn dcrfte, en

100 gl. by zyn tweede verband, zonder

hieer op die bediening te mogen genieten.

Hy plagt ook twee Ryxd. 's niaands

voor een jongen te hebbch , dog dat is

in 't jaar i6j"H. al afgefchaft.

Zyn koitgeld ter maand is 10^ Ryxd.,
ook trekt hy 14 kannen Wyn ter maand,

ien ifo ponden Hollandiche Boter jaar-

lyks. Keerfen^eri Lamp-Olie was hem
*t nodige tot gebruyk y dog zedert 't jaar

1706. maar i kan OlyvÈn- Olie ter

maand , daar hy 'er te Voren 1 trok ^ toe-

geftaan.

Belialvèn deze Voordeelen wint hy
ook veel op de lekkagicn ^ die hern

Op alles werden goedgedaart , als ook
op de particuliere Arik , die hy van de

Scheeps- vrienden gemeenelyk (höefterk

dat ook verboden is) tegen een geringe

prys inkoopt , en weer zeer dier doet

uytventcn door deze en gene , of wel
op een aridre wyfe weet te verhande-

len.

De Ovcrwigt der Nagelen was in oii-

de tyden mede een groote poft, die nu
aan de E. Maatfchappy wel moet goed
gedaan werden , dog nu trekt hy nog
een pond voor ider Hik af, die geen half

J)ond \vêcgt , en ider een kan wel
denken, hoe zulks, vooral, als dé Land-
voogd ^ en hy , malkanderen vérftaan

,

zeer gernakkelyk kan gcfchikt werden

,

dat de Compagnie wel iets, maar zy 't

meefte krygen. Van alles, dat hy onder

iyne verantwoording heeft , fchiet 'er

rykelyk voor hem over.

De Géfchenken det inlanders, 't ver-

Jcoopen van zyne Stem , in 't vergeven

van Ampten , als mede in faaken van 't

Gerechte , dat niemand hem licht bc-

wyfcn kan j hoewel alles metter tyd uyt-

Ickt, ook 't verkoopen van de Pakken,
affonderl)k aan de Chineeféri , als mede
't verkoopen van Ryft op de buytcn^

plaatfen, 't uytfettcn van Geld en Klee

den op de Nagelen , en 1 co andre din

gen , maken de allerbefte dog de verbor

gene Inkomften van den Opperkoop-
man uyt , bchalven dat hy ook een

fchoonc Wooning in 't Caltecl heeft;

hoewel hy gemeenelyk daar buyten huys

VciL
"

fier , om de waaren van 't Difpens , en
een Pakhuys-meefter, om die van 't Pak-
huys te verllrekken , of te behandelen
onder zyn Opper-toefigt, en by verant-

woording aan hem.

Van den CAPITEYN.

De naafte m rang aan den Opper- Vanden
koopman is de Capiteyn, die 't Hoofd Capi-

der MiUtie van deze ganfche Land-f'^y"' ^"^

voogdy , en een vaft of het derde Lid ^J^^^^
in de drie aanfienelykfte Vergaderingen \n)pt

is. hierbe-

Zyn Poft is op de Militie en dc^°°^^-

Wapen-kamer van 't Cafteel Victoria,
waar in hy een frajc Wooning heeft,

wel te letten , en die wel te oeffenen

,

toe te zien j dat de Soldaaten wel ge-
kleed worden , en dat de Winkelier,
en andre , niet te veel op hen fchacche-
ren. Ten dien eynde moet hy ook , vol-
gens ordrc al in 't jaar i6ö8. den 14 Fe-
bruari gegeven , tweemaal 's jaars [de

Poften op alle de Buytcn-Comptoiren
vifiteeren , om te zien , of de Wapenen
daar wel gcfteld zyn, en of alle de MiÜJ
taircn aldaar hunnen pligt wel waarne-
men, en om te verhinderen, dat zy door
de fchaccheryen der Opperhoofden,
Chinccfcn , of andre, niet uyrgeraergcld,
en te vefrdrgen , dat zy orderitclyk van
het hunne gekleed werden. Ook or-
donneerden haar Edelheden den ij Ja-
nuari 1701. om alle verloftc Soldaten
met hün volle geweer over te zen-
den.

Het géfag van een Capiteyn is hier,
als hy met den Landvoogd in een goed
verftand leefd , zeer groot , dog zo hy
zig tegens hem aankanten wil , is het
kleen , alzo die hem den voet overal
dwars zetten kart.

De Ofdre , en Gewoonte , brengt
wel mede , dat de Landvoogd buyten
tocftcmming van den Capiteyn geen Sol-
daat tot Corporaal vorderen mag , maar
wil hy ruft, en Voordeel hebben , zoo
is beft , dat hy alles met goevinden van
den Landvoogd doet, en dan zal't hem
in alles voor de wind gaan.

Hy neemt geen Wagt in 't Cafteel
waar , maar hy haalt het woord alle a-

vond van den Landvoogd , en geeft dat
'

aan de Lieuienant , of Vaandrig , die

,

fchoon zy buyten 't Cafteel woönen

,

daar binnen egtcr een kamer hebben ,

daar zy ider, of een van beiden, om den
anderen nacht de Wagt waarnemen,
doende aan hem alle morgen rapport ,

gelyk hy dan weer aan den Land-
voogd.

Het Inkomen vari den Capiteyn is, e- Ö« zelfs

Hy heeft onder hem een Difpén-' ven eens , als dat van dep Opperkoop- ^"'^*^'

Pp i man.



Van de

Prcdi-

luntcn.

300 B E S C H
man, Soguld. ter maand by zyn «erfte,

en 100 by zyn tweede Verband. Zyn
koftgeld is ook het zelve; ook kiygt hy

7 kannen wyn ter maand , maar zyne

befte voordeelcn beftaan in blinde Pos-

ten, die, zo hy met de Landvoogd wel

ftaat
,
goed , dog anders dood , en niets

wcerdig zyn. üok wint hy merkelyk

met geld door de Sergeanten en Coi po-

'raals , die op de Buyten-Comptoiren

leggen , uyt te doen zetten , oF Arak

,

enz. voor hem te doen vcrkoopen , vooral

op plaacfen , daar zulke Sergeanten Hoof-

den zyn. Hy plagt ook twee kannen

Olyven Olie te trekken , dog zederd 't

jaar 1706. is dat op t kan ter maand ver-

minderd.

Ook is de Capitcyn Buyten-Regent

van het Sieken-huys , en dierhalven zyn

Poft ook om te letten , dat de Siekcn

van den Hofpitalier wel l)ehandcld wor-

den. Waar nevens hy nu ook Prefident

van kleeiie en hiiwelykfe Saaken is.
j

Van de PREDIKANTEN. |

!

Na den Capiteyn volgen de Heeren

Predikanten in rang , dog van dezelve

zullen wy ter plaatfe , daar wy van den

Godsdienft fprcken , handelen.

Van de OPPERHOOFDEN,
van T o £

Ho N I M o A.

en

Van de

Opper

toe en

Honi-
moa.

Na.de Predikanten volgen de Opper-
hoofden van Hitoe , én Honimoa , als

houfden j^. eerfte Kooplieden, en die by ons in
'"""'"

öpfigt va.9 huiiCbarafter, Magt, Ampt,

en lnkomil:cn,1-eeds wydloopiy genoeg

onder die Comptoiren zelf bclchrcvcn

zyn , by w.clJs.e wy toen ook breed ge-

noeg van de Opperhoofden van Oma,
en Larike (die in rang na den Fifcaal,

en na een Licutcnant , volgen) gcipro-

ken hebben ; maar die wy hier onder

Jieu zullen laten fchuylen , om dat wy
buyten't reeds gefegue onder die Com-
ptoiren nu nog verfchcide Saaken, hen

allen rakende, by 't voorftellenvan huijr

ne Inftrufticn , en by de naderhand gCf, -»

gevcn€ bevelen van haar Edclhcden , gul-

len moeten melden.

Nader Ordre vcfOif d'e Koop-

lieden , en mindere Com-

mandanten, op de Buyten-

Comptonen , en Redouten

binnen deze Provmtte ,

waar na hun dezelve in
'

RYYINGE VAN
hare refpeótive FtmctieHy

zullen hebben te Regu-^

leeren.

, , A Lzoo wy bemerkt , en onder- inftniaié

, XJL vonden hebben , hoe d' Orders voorde

, van ouds door onze Heeren footzaa- u^'^r'^"

, /f« ingcfteld , tot een Rcgkment v:^n
^^^^ ^^^

, de Kooplieden , en mindere Comnian- Bnyteiw

danten der afgelege Comptoiren^ /?e-Comp-

dotitcn, (^c. by vcrwiirdinge van de-

zelve bedieningen door eenige afgaan-

de aan hunne vervangers niet en zyn

overgeleverd , en alzulks na prefi'

fiteyt van dien niet _gfo^yf;^w>ï/ gewor-
den , hoewel de Saaken ten principa'

len daar inne veiTat , met onze Suc-

ces/we Br/fw«, als mondelinge bevelen^

erinnerd , en levendig gehouden zyn,

maar waar op met verloop des tyds

exceptie en ignorantie zoude konnen
weiden gemaakt , ofte gepretendeerd.,

zo hebben wy noodig geagt, en goed-

gevonden , niet alleen de voorfz. Or~

dres t' onler Secretarye weder te doen

opfoeken , mitsgaders d;ur uyt te doen

extraheeren al het geea waar inne de

tyd gene kennelykc veranderinge

heeft toegebragt, maar ook fommige

faaken in dezelve wydloopig aange-

haald, als mede ccnige andere T^mW/-
ieyten te begrypen in ecnkort fo/fimier

van nader Ordre , by forme van In-

Jlructie hier agter volgende , welk een

en ander , te weten , voor zoo veel

deze niet en contrarieert de vorige,

wy verftaan en Ordonneren , dat de

refpective Kooplieden , en 'mindere Ge
fag-hcbbbers voorfz. , in allen deelen

zullen hebben te agtervolgen , en in

goede agt te nemen, verforgende daar

benevens , dat het gene de Militie

Concerneerd ^ by hunne onderiioorigc

Sergeanten , ^c. insgelyks nageko-

men , en promptelyk geobferveerd wer-
de.

„ Beginnende dan met de handelin-

ge der Garioffel-Nagelen , welke de

E. Compagi.ie volgens oiidé Contrac-

ten , met de Landzaten gemaakt,
mits betalende 70 ligte Realen , ofte

fo Ryxd. per Bahaar , van ffo' pond

Hollands Gewi^ ., alleen zyn toeko-

mende, zeggen wy, dat den onttang

van dien gelchieden moet , 'zoo dra

t' elkens den Ocgft gedaan , ofte een

goede party geint , en dezelve ge-

droogd is , om , zo veel mogelyk , te

profzenieren , dat de Inlanders die in

betalinge s'i.nfcbuld, of op eenige an-

dere quade ïüpi/?, hun niet komen quyt

te maaken , waar toe fommigen de

noodjby lang ophouden, 2,Qudc kon
'-

^' V'* ne:nen
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„ nen perncn , ofte immers aanleidin

„ ge geven.

t N A. |öt

jj De voorfz. Nagelen dan moeten

j, droogt en/uyver, onthngen weiden,

j, de ^roog/^ daar in beftaande, dat men

j, ze met de nagel doo)-kmppen , ofte in

j, V drukken met de vinger breeken kan

,

„ anderfints dat ze in 't overrtorcen

rammelen^ endc de fuyverheid , dat 'er

geen Jleelen aan zyn , nog fand , of

vuyligbeid onder gevonden werd , dog
de Capeletten aan veele der zelve nog
valt ftaande, moet men gedogen, um
dat die ten eerilen niet wel konneu
afgenomen werden , maar met der

tyd in 't leggen van zelfs nedervallen,

en in (tof veranderen, ook geenwigt,

ofte immers niet, dat naam verdiend,

aanbrengen. Moern.igfh , nog u/V-

de Nagelen , mogen niet onder de le-

verantie vermengd zyn , vermits in

„ beide gene fpeceryagtighcid is , wei'ende

,j de laatligemelde ook grooter en blee-

„ kcr , als de regte , en dierhalven wel

», te kennen.

j?

5»

„ -via geen nacuwer refiricfie hier op

„ gekomen is , zal een ider zorg heb-

„ ben te dragen , dat voor al deze Ci-

,, vile bepaUnge niet te buyten wei-de

„ getreden.

„ Den Ed. Heere Superintendent ^ ^r'
„ nold de Vlaming , van Oatsboorn , L.

„ Al. heeft by Ordre, voor de KoopUe-

„ den , rtftderendt op de afgelegen Conip-

„ toiren in dato primo November, 1648-

„ Item de Booge Regeeringe van India tot

„ Batavia pr, Inflntclie op ons als haar

„ Ed. Expres Cemmijfaris , in dato if
February i6ji. gepaffeerd^-wtl expra-•))

„Het goede gebruyk in denontfang,

dat men namclyk de hand in de zak-

ken lleekt, betall, en bellet , of aan

de Nagelen geen gebrek is, heeft cer-

tyds allenskens een quade gewoonte in

,., gebragt, in dicrvoegen, dat de fFe-

3, ger , üie '/ Geivigt op, en affet, zynde

3, gemceniyk een Boffchieter , de hand

3, vol Nagelen, die hy ten dien eynde

„ uyt elke fak nam, niet weder daar in,

3, maar op de vloer neder wierp, en na-

3, derhand opvegende , zulks tot een

3, verval kreeg , welke onbehoorlyk-

3, heid zedert door den Ed. Heer Cor-

nelis Speelman , als Superintendent , en

Commi£'arn, in den Jaie lóöy. afge-

3, fchaft,en fcherpelyk vei boden zynde,

3, zouden wy het daar by wel konncn

3, laten , alzoo zulks by onze Regerïnge

,3 niet vernomen is , ofte werd ) egter

3, agten nodig 't zelve hier te Noteren,

,, icn eynde in 't toekomende die , of

), diergclyke aanÜootelykheid niet we-
der op de baan komc.

55

55

5»

3, Op dctaira, die men voor èc fak-

ken (zynde kuft oi Bengaals Zeyldoek)

pleeg af te trekken, heeft welgemel-

deHecr Commijaris in den jaare 16Ö7.

mede aangetekend , hoe ider der zelve

,

naeulyks een half pond bevonden zyn-

de te haelcn , by pruvifie , en om niet

te kort tt komen , doenmaals wicrd

toegelfaan (volgens het oude gebruyk)

een pond \oor elke Sak van 't Gewigt
te mogen aftrekken , mits dat da;u-

3, mede geheel genen uvtllag wierde

3, genomen , cnde zoo zedert van Bata-

)5

1}

„ felyk bevolen , dat allerwegen , daar

„ leverantie van Nagelen valt , de Jdrni-

„ nifirateurs verpligt zullen blyven,vim

„ den ontfang behoorlyke Notitie of

„ Specificatie in een apart Bockjen te hou-
den

,
gelyk wy ook een ider van hun

hier af gewaarlchoud hebben , waar
by wy nu nog ten overvloede voegen,

„ dat het zelve Boekjen originelyk, zon-

„ der eenige veranderinge , by iden Ont-

„ fanger geteekend , nevens die van de

„ Negotie, jaarlyks , ofte zoo dikwils,

„ als het de Gouverneur komt te eys-

fchen , zal werden over gefonden^
en beltaat de Specificatie 'm het uyt-

drukken , eerfl by welke Negery ver-

„ volgens gelevert werd} ten 2, van el-

ke leveranfiers «<ï^»z,ten 3 3 hoeveel

hy gezvogenhceh, en ten 4, wat zulks

bedraagd in Gelde , volgens de Lyfi ,

die altooos Net en Corre6l vooc de

55

5)

55

15

55 hand hangen moet.

,3 Maar en zal geen de miiifle ont-

„ fang van Nagelen mogen gefchieden,

„ dan in prcfentie van den Orangkay der

,3 Negery, die weegt, ofte wiens beurt

„ het zyn zal om IVaag-Meefler te we-
fenj Item ook den Inlands- Scbryver

,

by haar lieden zelfs te kiefen , wclkc
hunne aanteekeninge na gedane le-

verantie, zy Schyvers, zoo wel , als

de Kooplieden de hare , ichuldig zya
aan den Gouverneur over te leveren.

55

55

J5

55

55

55

55

55

55

55

55

,, De IFeger en zal niet vermogen
,3 het Gewigt , dat op de fch;ul Ifaatytc

„ laten afnemen , ten zy hy alvorens de

„ quantiteyt in de Aïaleytfe tale duydelyk

,3 hebbe opgeroepen, mitsgaders na dac

,3 zulks door den fVaag-meefier,ex\ andere

,3 daar by ftaande , bcfcheidcntlyk ge-

„ zien , en opgeteld is, gelyk dan ook

3,
gene betalinge aan den Leverttncier zal

„ mogen gefchieden, als in tcgcnwooi-

,, digheid van den meergemeldcn i-Vaag'

„ Meefter, en Schryver j dit alles, ten

„ eynde de Gemeynte haar geruft , en

,, verzekerd mag houden ,• dat zy het

3, haare oprechtelyk genieten , waar aaü
Pp 5 voor
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„ voor de gcmcenc ruftc ten hoogften

„ gelegen is, zulks dan ook de Ovcr-

„ treders van dien , in gelyken graad

5?

»

(dat

zyn.

is ten hoogften J te llrafFen

n
jï

55

55

55

55

J5

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

5»

„ Dc Nagelen , dan aldus ontfangen

zynde , zullen niet mogen geftort

werden , dan op drooge en fchoone

plaatfcn , daar gene de minlle vogtig-

tigheid kan by komen , verforgende

,

tot meerder vcrzekcringevandien,de

vloeren en wanden , met planken of-

te andere bequame middelen , cnde

wanneer de afleveringe te gcfchicden

ilaat , zullen de Scheeps-Overheden

,

namentlyk Schipper en Boekhouder ^oi-

te Onderkoopman^ onfent wegen, ge-

injungeerd werden , om dezelve aldaar

voor en onder 't wegen te gaan be-

fien , en te bcraltcn , of ze droog en

zuyver zyn, ten eynde zy naderhand

gene exceptien hebben in te brengen

,

zoo aan dc uytlcveringe tot Batavia

iets quame te haperen , gelyk wel

gebeurd is.

„ Het Rarot- of Sesjem-geld ^ de refpe-

ctive Inlandfe Overheid Competerende^z

f Rysd. p\ bahaar van f fo pond Ga-

rioffel-Nagelen , zal voortaan niet aan

de Kooplieden zelfs uytgcdeek wor-

den , namentlyk voor - af aan den

Marinjo i o van het geheel , om dat

dezelve in den gemcencn dienft veel

niocyte boven anderen heeft : ende het

refterende in drie parten ; waar af dc

Hoofd-Orangkay twee , en de Kapala

Soas, (Hoofden der buurten) te famen

een zuUen trekken,

„ Ende alzo de aanplantinge vzn jon-

ge Nagel-hoornen voor cenige jaren ver-

leden gedaan , nu meer en meer tot

hare volwaflcnhcid begind te ko-

vruchtcn te dragen

,

grooter quantiteit ilaan

die

uytfuccesfrve

te leveren, als dc E. Comp. vertieren

kan, en miflchicn de Amboimfen mag-
tig zullen wefen by tyds, aleerfe ryp

ofte tot polongs werden, in te oegften,

zo zal de ordinaire %-ifite, omtrent de

Culture der zelve , voor eerft wel

mogen geftaakt blyvcn, intrekkende

over zulks het maandelykfe loon, daar

toe gefteld : egter zullen de Kooplie-

den in den oeglt , zoo veel mogelyk

,

toefien , en door de Sergeanten , of

andere bequame perfoane» , laten agt-

flaan , dat , als gcfegt is , dc Nagelen

niet tot polongs fchieten , als waar o-

ver dezelve in de boete daar toe ftaan-

de, zullen vervallen , en de aanwy-

fer , ofte uytvinder , het derdepart daar

afgcAictcn , by aldien zulks door vcr-

I N G E VAN
waarlofingc ontftaan is , want het

ook wel gebeurd , dat zommige wei-

nige Nagelen aan zekere uytcrfte top-

jens der takken niet konnen bereykt

worden , waar door de zelve dan tot

volle rypheid komen , en afvallen , 't

geen men zoo voor geen eygentlyk

vcrfuym kan aanilen.

„ Onder dc infigten , waaromme zo
veel Redouten op de Buyten-plaatfen

zyn gebouwd, en de Pojien aldaar nog
Continueeren ^ en is niet dc minftevan
des te beter een wakend oog te heb-
ben tegen allerhande foorté van lor-

rendrajery , ofte vervremdinge van

„ IVelgemelte Compagnies dierbare Spece-

rye-vrucht ; zulks moet het dan van
ider Reftdcnts pligt in zyn difirict we-
zen , zo wel als den Fijcaal , fcherpe

toefigt na uyterfte vermogen te hou-
den , en doen houden , op alle beden»
kclykc morjferyen onder de Inlanderen^

ontrent het vei vreemden van de voorfz.

Nagelen > zynde gcenfins te vertrou-

wen de Vaartuygen , die daar el-

ders ten anker loopen,'t zy uyt voor-

gewende nood van quaad weder,
drink-water te halen, £cc. nog ook
zodanige ingefetenen , welke zelfs

met onzen Paffe , en licentie , na dc
Buyten - Comptoiren vertrekken ^ om
hymnen geoorlofden Handel te dryven,
want de ervarenheid meer als te veel

geleerd heeft, dat zommige hun niet

ontfien het uytvoeren van gemeene
Nagelen,^ en ook dito Moer-Nagelen,
op haare eigen Ruine, ja tegen Galg
of Keten aan , te wagen , invoegen
dan voorfz. vaartuygen op vertrek, en
zo dikwils men dezelve ten anker

vind leggen , zullen moeten werden
gevifiteerd ^ mits niemand onAer pre-

text van dien eenige overlaft aan

doende , ende op dat hier inne door
een ider te meer gevigileerd werde,
hebben wy hy publicque Notificatie on-

der dato 9 November verleeden , zoo
in het Neederduitfch ^ a.\s Maleyts , af-

gekondigd een capitale Premie voor
de geen , die eenige lorrendrayers ont"

dekt, ofte agterhaald, naamelyk, van

de Gemeente , de helft uyt de gebee-

Ic Condemnatie , welken zoodanigcn

dieffcn Handelaar tot larte iVaat te be-

vallen, waar by wy nog toefegginge

doen , den uytvinder voornoemd na

zyne bcquaamheid te zullen advancee^

ren , zo de quantiteit der ontduyjierde

Nagelen iets naamwaardig is.

55

55

55

5)

55

15

55

55

55

„ Ingevallc dan eenig Vaartuyg , 't

zy Chaloep , Tsjampan , of Orembaey,

zodanige Nagelen , ofte ook wel

Nooten, oi Foeli, inhcbbende, elders

op
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j, op gedaan werd , zullen , de j^na-

„ chodas , nevens nog 3 a 4 van 't an-

„ dere volk daar op befcheiden, aange-

„ honden , ofcè na de veelheid van 't

5, Gcvvigt in hegtenifle gefteld, dtfpe-

„ ceryen , en verdere Goederen onder

j, Inventaris , in goede bewaringe ge-

j, nomen , mitsgaders het Vaartuyg aan

„ de wal gehaald werden j doende daar

„ van op het fpoediglle advertentie her-

„ waarts , ofte a.in 't naalle Comptoir
,

j, omme verder Ordre af te wagten.

NEGOTIE.
„ De Kooplieden op de voorfz. Comp-

„ toiren (gelyk hare qualiteyts naam die

5,
pligt mede brengt) zullen , zo wel

„ als de Opperkoopman., en JVinkeUer de-

„ zes Cafteels , nauwkeurig hebben te

„ letten, hoeJanige Klecdcn^ en andere

5, Koopmanfchappen ^ op hunne Ref.den-

„ tie-plaatfen refpc. mee ft begeerd , en

j, getrokken zyn , omme daar na hare

j, eyfcben te formeren , en alzo de E.

„ Compagnie by vertier van dien het

„ meeile voordeel aan te brengen, waar

„ toe een ider op het befte vigileien^ en

,, toonen moet, een ncerftige en trou-

„ we Dienaar van zyne Betaah-Heeren

j, en Meejlers te wefen : Sendende bo-

j, ven deze jaarliks nevens de afgcftoote-

„ ne Hoeken aan den Gouverneur een

„ Notitie., hoiiócnde eerjïe/yk, wat Klee-

j, den dat voorgaande jaar van de ge-

j, trokkene daar meefi ontbroken hebben.

„ 2. Welke «.'>?, oïiefcbaars , begeerd

„ zyngewceft, en uyt wat oorfake , 't

zy dierte , flegtheid , of andere reden-

, En ten 5 . hoedanige gepermitteerdefiual-

5, Ie Vi^oopmanfcbappen de Chineefehe Inge-

„ fetenen alhier , met onze pa£e daar

j, ten handel veiichynende, aanbrengen,

,, waar door Compagnies Kleeden dikvvils

5, agter de hand blyven leggen.

5, Alle maanden., de cerfte beginnende

j, na de komfte der Sccoi'.rs-fchceicn \an

„ Batavia .,zo\. eenidcr zyn Eyfch van de

„ Koopmanfchappen voorfz. Item wegens

„ de gereqiiireerde Contanten , Fivres , en

„ andere dingen, die men gift het Com-

5, toir voor dezelve tyd ofte wel langer,

„ te zullen benoodigt zyn, opftellen,

„ en aan den Gouverneur prefenteeren , om
„ dan ten eerftcn in eene gang , met de

^^ fchépen., oï chialuepen., die de Nagelen

„ afhalen , voldaan te werden , en dat tot

„ preventie van de ongemakken^ welke

„ de chialocpen by quaad weer in 't hert

„ vzn de Oojler-Ahcffüii .,
lagerwal, als

5, andere inconvenientcn., konncn ontmoe-

,j ten : maar dewyl by Confequentie van

„ 't bovenftaande noodig is , dat de

j, Kooplieden \ie\.en .) wat Goederen ^ ^c.

5?

I N A. ^ój
„ van Batavia nieus aangebragt, en van

,, ouds nog by de Pakhiiyfèn beruftcnde

zyn , zullen zy jaarlyks na de Parefje

,, voorfz. , en verkregen oorlof, aan 't

„ Cafleel komen vifie nemen van de re-

,, fpcüive Faèïtiuren.,en\ Pakhuys-Boek^

,, om daar op des tebequamerharen^r/f^

„ ie fondeeren: by den geld- eyfch moeten
I, altoos gaan ledige kiften met hare flo-

,, ten., Item tot Lamp-olie, en diergely-

, ke, de vaten d.uv toe geprepareerd, ïo

,, lange dezelve goed zyn, wyl menan-
derilnts dikwils verlegen komt te

vallen.

„ Ingevalle eenigc Kleeden , ofte

,, Koopmanfchappen, quamen aangebragt

,, te werden , die byde tegenwoordige

I, nieuwe Verkoop-lyft niet bekent ftaan,

„ ofte met de geilelde fortecring , en

,,
pry^ , in dezelve uyi gedrukt , iets

,, naamwaardigs bevonden wierden te

„ differeeren , 't zy in fynte , oiteflcgt-

I, beid , zulks zal den Gouverneur gead"

, vifeerd, en zyn E. Ordre op dat gc-

,,
geval afgewagt werden.

„ AWefoorten v^n Kleeden , Gehoon een

„ en dezelve naam dragende , zoo daar

„ different in de Verkoop is , moeten by't

„ Groot- oi fcbuld-boek ider een aparte

„ Reekcninge hebben , tot voorkomin-

„ ^es^txabufen, en Morfferyen , als by

„ exempel, Guinees-Lywaat , Vaderland-

„ fe foi teringe i,
U)tkoops tot f Ryxd. 'c

„ ps- onderlcheiden van Guinees Lywaaty

„ Engelfe Sorteering tot 51 Ryxd. uyt-

„ koops , en zo voords in ander ilag

„ mede, diftingiiercnde zodanige Lywa-
„ ten of Kleeden nog wyder met korte

„ bynamen in dezer voegen, als Moeris

„ Ronde, ohc gebleekte grove , oï fniddel-

„ bare , fyne , of heel fyne , ^c. by al-

„ dien daar zoo veel foorten van eeneu

„ Naam , en Coleur zyn.

„ Eertyds is by den meergemelden

„ Heer i)e Vlaming geordonneert ge-

,, weeft , dat allerwegen van den P'er-

„ koop.^ die dagelyks gcfchiede, Notitie

„ in een apart Boekjcn gehouden moeft

„ werden , dog naderhaud zulks buy-

„ ten Ufantie geraakt zynde, is 't zelve

„ vergange Jaar van Batavia exprefle-

„ \yk'gerenoveerd , en de Novo aanbevo-

„ len, 't welk hier tot Narigt />'. Me'
„ morie ftelle , als konnende niet fcha-

„ den , dat men wete by wien ^ en

„ waar , Compagnies Kleeden veel , of

„ weinig, getrokken worden.

„ Eenige fchadc de Kleeden door

„ 't Ongedierte aankomende , is al by

„ den zclven Hecre De Vlaming geor-

„ donneerd, dat de Kooplieden, ohe ^d-

55 minifirateurs , daar voor promptelyk

„ zou-
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zouden hebben te cazrren , als \'er-

ilaande , zulks meer uyt verwaarloo-

rmge,dan onvermydclyke Accidenten^

moeit refulteren , ten ware van het

tegendeel van verfuym zodanige klnre

biyken wierden getoond , die alle

twyffelinge van verluym wegnemen,
en Mortificeeren konden , waar op dan

te letten Itaat , vcrforgende dat de

„ pakken en kiften^ ten minllen \6 a 18

diiym van de folder^ verheven liaan , en

55

il

5?

5»

5)

55

55

Jfcr befmeerd , ofte, by gebrek van

dien , droog zout daar om gelegt wer-

de , waar toe ook veel helpt , dat men
de Pak-kamers , ofrc Solders, zo wel

van boven , als beneden
,
fuyver en

fchoon houdt , ende gene van de

voorfz. kifien^ kajfoi^ ofte diergelyke

dingen van vuuren , bayen^ ofte ander

licht Hout ^ dat de 'witte Mieren zeer

onderhevig is, gemaakt , of tot het

inbrengen van Goederen gebruykt

te werden.

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

„ Ende gemerkt nu al twee jaren ag-

„ ter den anderen in 't openen van veel

„ gebleekte Lywaten ervaren is , dat dc-

„ zelve, als te vogtig ingepakt , zeer

5, gevlekt , on verweert zyn geweell:,

„ zulks dat men naiiwelyks raad gewe-

„ ten heeft , om die buyten fchadc te

„ benificeren , zo zoude het geen won-
5, der zyn , dat diergelyke meer wier-

„ den gevonden , in welk geval dan on-

houdende zodanige cmftandigheden
en reden van wetenfchap , als by de
Ordre op het voorti.. Jubject kortelyk

geileld , uytgedrukt Üaan , welke
verklaringe nevens de Getuygen dan
herwaards overgefonden zyndc , om-
me hier voox Gecommitteerden beëdigd

te werden, zal daar op de ontluitingc

van het minder gct.1l mogen volgen,

namelyk op pakken , die (als gezegt)

van buiten rondom hegt en welgelleld,

nog van binnen diefagtig gcfchonden
waren , die men p\ JVinjl en l'^erlies , lal

affchryvcn , als geen andere verhaal

hebbende, maar. Band en Zegels on-

gefchonden zyndc , blykt , dat cer

een mistcllinge by 't inpakken ge-

pleegd is , waar voor de refpective

Tcykenaars van'tbygevoegde briefken
te verantwoorden hebben , en moet
alzulks dit laatfte op'tComptoiry/»/-
boina werden afgelz.,om't zelve voor

de E. Qompagnie wydcrs te vinden daar

't behoord.

5) ze lalt is , om dezelve herwaards te

j, zenden, ten einde de CW/'/o/jt» met

„ geen onnutte of quade effetlcn be-

„ Iwaard mogen blyven ; behoudende

5, cenelyk van de flimlle en groffte

5, foort zo veel , als tot pleyjïerdoek , en

„ diergelyke onvermydclyke onkoiien,

j, ider voor zyn Dijïricl in een jaar

„ mcind van noden te hebben.

„ Vermits van de ongetaxeerde AmmU'
„ »//;>, en^ndere gereedfchappen, niet

„ min goede reckening moet gehouden

,, werden , als van de getaxeerde , aan-

„ gefien de E. Compagnie 't een zo wel
geld gckolt heeft , als 't ander , 700
zal 't clkcns, voort 't fiuyten der hoe-

ken jaarlyks pertinent opgenomen wer-

den, hoedanige by 't Ci>/v;/)/ö;y, ende

Redouten^ nog refteren , en zulks y/.f-

cifice infereeren met onderfcheid van

„ goed^ en befcbadigd-y noterende daar by,

„ wat in 't vergange jaar afgelleren,

„ onbruykbaar , ofte elders

„ geworden is.

veibeligd.

ontfangen ofte opleggen , dan in

„ tegenwoordigheid van den Eoekbou-

„ der , of Stierman , die dezelve aan-

„ brengt , nevens twee geloofwaardige

„ Getuygen , voor de welke aanftonds

„ zullen gei-ifüeerd^ en geopend werden

„• zodanige /)«^^f», die van buyten niet

„ vall , en na behooren geconditioneerd

,, fchvnen, mitsgaders ook al het vaat-

„ werk, en kallen, voorfz. want n.i-

„ derhand wegens het te kort kooiende

„ in deze al mede geen vergoedinge zal

„ gefchieden , except van het ontbrec-

„ kende m pakken ^A\e uytwendigin al-

„ len deelen haar volkomen eyfch heb-

„ ben gehad , maar inwendig het vol-

5, Ie getal niet, 't geen dan ook blykcn

„ moet, by deugdelyke ^<///'c_/?t?r;> , in-

„ Alle jaren in 't begin van de maand

„ December , of tegens dat de Secours-

„ fchepen van 'Batavia hier ftaan te vcr-

„ fchynen, zal een ider zyne Ryft-maa'

„ ten, eerll de hecle, en daar na óemin-

„ dere , herwaards overienden , om na-

„ gezien , en de Novo door den Fi/caal

geykt ofte nieuwe in plaats gcllierd
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te werden , op pene van 1 1 Ryxdaald.y

ende by wicn men eenigc ongeykte

ofte ondeugende Maate, en Gcvvigt,

komt te vinden, zal Ibafbaar zyn na 'c

belang der zaak.

„ De minagie in te docnc onkoften ,

écc. 't zy uyt de kafe-, ftukken Goede-

ren , en fpecialyk (in deze tyd) den

Ryft , is meermalen gerecommandeerd

^

en eens te gelyk bevolen ,
gelyk by

dezen wederom gefchicdt , voorna-

mentlyk ook omtrent het Euskruyt^

en andere ylmmunitien
,

latinge van Eer-fchoten
,

daar toe ftaande.

met onder-

op pene^

Geen
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AMBO
„ Geen Arak zal van Compagnies we-
gen vcrkogt werden , dan op ichrit-

relyk Confcnt vanden Gouienjeur ^al-

zo de Pagtcrs daar by grootclyks be-

nadeeld zouden werden, en veel min

mag zulks gefchicden tegen r^ Rysd.

de kan, dewyl dcAnnys-Jrak met de

onkollcn vtinFufiagien^ hitereften^i^c.

de E. Compagnie zcK'e omtrent zoo

veel komt te liaan.

„ Alle j maanden moet benevens de

Reckening van Ongelden , en Aïond-

koflen ook herwaards overgefonden

werden , Extraü uyt de Negotie-boc-

kjens , zo veel her Comptoir Amhuïna

aangaat , om zulks tegen de Boeken

van dat Cumptoir te Confronteeren.

I N A.
niet verhindert te Worden
verllrekkinge aan de Giiariiijocn-hou-

ders een halve maand vroeger, als ot

, Zal de

dïnaar

.

konnen gefchieden.

„ De Prys- Courant en Nagel -Tafel ^

Item de korte Lijirnctie op het ontfan-

gen en openen van pakken^ 'vaten ^ ^c.

zullen altoos correct , mitsgaders in

dsbita forma voor de hand, en publycq

opgehangen, en achtervolgd moeten

werden.
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„ Gelyk mede niet mag vergeten

werden, de gemelde Prys-Courant of-

te PerkoopLyfl voor zznin'z Journaal,

en 't Alphabetb in 't groot ofte Schuld-

boek , mitsgaders Autbentique Copyen

van de Attejlatien , raakende eenige

befchadigde, bedorve of te kort ko-

mende Goederen , agter aan , ten eyn-

de van 't Journaal^ in te fchryven,

latende een blad fchoon papier tus-

fchen beyde , op verbeurte van ii

Ryxdaalders. Men zal ook , by het

overdragen van de Parthyen in't Groot

boek , binnen de regel zo veel extenfie

„ doen, als de plaats toelaat , zV«« zul-

len alle de foorten van onkojlen in een

boek en niet in diverfe deelen werden
ingefchreven,met dijlinctie venmaand
tot maand , agtervolgens de wyfe,

hier aan 't Iloofd-Comptoir gcbruykc-

lyk, zonder dat elk zyn eygen mode.^

„ ofte maniere van fpecificeeren , en ver-

5, delen zal mogen gebruyken , op pene

van 6 W.yxd. te verbeuren voor elke

,. Ende moet een idcr verdagt we-
zen, dat van alle Errcuren, in de boe-

ken gecommitteerd werdcnde, het lesde

part tot boete aan den uytvinder zal

betaald werden.

„ Ook zal na dezen , vcor een per-

manente Ordre , de vefpective Kooplie-

den dienen moeten, dat alle jaaren on-
der ultimo Auguflus in debita jorma
herwaards werden overgefonden , de

'en.
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reflanten van alle de Y^oopmanfchappi

Contanten , Fi-vres , Amonitien , i3c.

zo wel ongetaxeerde , als getaxeerde , op
de Comptoiren ^^\\ Rfr/o«/c«,berultcn-

de , omme met die van dit Hoofd-
Comptoir , ne\'ens den principalen Eyfcb
de Hüoge Regeeringe tot Bataz'ia per

liet laatlle Schip te werden toege-
geichikt , op verbeurte van twee
maanden Gagie by den genen , die

zulks komt te verluymen.

„ De verftrekkinge op Soldy, welke
tegenwoordig volgens Ufantie ge-

fchiedt om de 3 maanden , als May,
Auguflus , November , en Fcbruary

,

moet als nog zodanig agtervold wer-
den met een derde , in itede van '- con-

tant; de rcft in kleeden uyt-koops , tot

der tyd toe, dat Compagnies CafJ'a wat
beter , als nu , van Geld geprovideerd

werd, welke verftiekkinge t'elkens

zal bertaan, in 2. maanden aan die ge-

ne die te goed hebben, en, die te

quaad zyn, ef« maand.

„ Weshalven alle jaaren eens , met
het formeren der nieuwe boeken elke
Koopman ofte Wcfdent , herwaards o-

verilieren zal , een rol viLn deGiiarni'

foen-bouders , onder zyn Dijlrict be-

ichciden , om door den boekhouder

daar op te noteren , de faldos te goed,

„ en te quaad, &c. Waar na de vor-

„ dre veritrekkingen dan konnen gere-

guleerd werden , zonder t'elkens of
om de 5 maanden een nieuiue rol vai»

hier te behoeven ,maarondcrtuirchen

van verfch volk gerecruteerd werden-
de zullen de Kooplieden een aparte rol

„ formeeren , en overfenden , waar op

maand , by die na defen by de nieuwe\

boeken anders bevonden werd te han-

delen.

„ De Orgineele Negotie-boekjens , en dito

fpecificatie van vrye rantfoenen, ongel-

„ den, ordinaire zn extraordinaire, als'ti"

„ geen de fortificatie raakt
,
gcdoo'en "

„ onder «///wo /'i^/r/W/V [iurlyks, iuUen "
, /-> ^ ; ,• r, ,

den zo Maart ten langllen en ultimo\^^ t*'^"
zCafleel extraoulmms gefubfcheerd

„ dito de Copyen in debita forma moeten :" f'
"">

^'f '^'r
n^^ftvolgendc vcrllrek-

„ effen en klaar ltian,o/> pofne van voor " ^^"'ö'^» -i^ ^e korten.

„ ider dag later te verbeuren drie R).v- !

„ daalders. Weshalven om daar inne

dan als vooren Notitie gefcliieden en
\v)'i\c\-s geadvifeerd werden zal , wau
inmiddels aan imand der zelver hier

II. Deel.

„ De orgineele^dtantie-rol van de
voorfi. verftrekkinge , by de Cornpc-

Q^ 4

'

tite»'
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„ tiieuren ofte genieteis , prefent twee

„ gclüoFwu-.irJigc Getuvgcn , ondei te-
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kcnd, en met éc Copyc ^ moctopzyn
tyd ons tocgcfchikt werden , om hier

aan 't Cajleel bewaard te blyvcn.

,, Eenig Compagnies Dienaar komen-
de te ovcrlydcn , /.al daar af by eer-

lle occafic kennis hcrwaards gedaan,

ende zulks ook -Agtci- de quitantie- rol

der verllrekte Soldyeu genoteerd wer-

V A N

idcr ftuk Gefchut tfdefenfie voor

Ichootcn buskruvt, nevens het rond,
en lang fchcrp , daar toe gchooren-
de , als mede voor ider Soldaat 300
iUiks Mufqttets-kogek , met zo veeJ

fchuicn kruyt ^ lond^ haud-granaten^ en
vuHt -potten nx advenant ^ te weten, de
groote Reduutcn ifo bosjens lont

^ ^6
hand-granaten , niet zoo veel ^^!lur-

potten , ende dat alles op p^ne , zoo
minder bevonden werd , van te vcr-

dcn, met fpecijicatie van ócn d:\g^ en',, beuren voor ider tiende deel , 100

datum , zyns overlydcns , en of hy „ Ryxd., boven andere Correclie na ge-
" „ legenheid van tyden, en iaaken.Tejlament gemaakt hcctt , of niet , des-

gelyks moet de Nalatcnlchap,/'r?/i';7/

Geiuygen , behoorlyk j^fi«ir«/^/?77«-)r/,

micigauers zodanig beilotcn , en ver-

fccgckl, ter eeriler otTi7//> werden o-

vergelbnden aan de Curateur ad liles
^

ten ware dezelve van kleyn belang,

en geen zo Ryxd. waardig was, wan-
neer die ten overftaan van de voorn,

of andere Getuygen , aan de mcell-

biedende mogen werden verkogt,

mits niemant van de Guarnifoen-hou-

ders toelatende te mynen, dan die zo

veel op Reekening te goed heeft,

ofte in ro«/a/,'/ zulks betalen kan. Ook
mag nier veriuymd werden, 't Gevjeer

van den overleden , zo het een Mili-

tair Perfoon is , over te ftieren , zon-

der 't zelve tegen onbcquaam , of
verroeft Tuyg te verwiflelen, gelyk

dikwils gefchied is.

AMMUNITIE, en SAAKEN
OORLOG, &c.

wy remarqiieeren
^

, als op fommigc
leggend

van

„ Ende nademaal

dat zoo wel hier

andere plaatfen , het Itil

hand-gewecr ongcagt, verwaarloofr,

en van de ruft gei?7feèfeerd werd ^ al-

hoewel men voor het aanfmeeren

maandeliks nog O/i goed doet, zulks

de reparatie van dien , onze ff^apen-

ivinkel t'elkens wederom te lafte

komt , zo verdaan wy dat de refpccÜ-

•ue Opperhoofden en Commandanten

voortaan beter rcguart daar op zullen

houden, op /J^w van te vervallen in

de onkoften van reparatie da^r aan-

gedaan , ter taxatie van den Kapitein

der Militie , en Baas van de JVapen-

kamer dezes Cajieels.

„ Werdende alhier nu mede gercno-

•veerd de Ordre hy Misfire in de maan-
den December \ 6-;'6 ^ en 'Januari 1677.
de kooplieden , en fubalterne Opperhoof-

den xxn'^e'ÏL. ^ naamlyk , dat de afge-

legene Rcdotiten altoos ten miniten

voor 6 rnaanden lecftogt , 6cc. moe-
ten vcrlicn blyvcn , mitsgaders tot

„ Het Buskruyt dat nu allerwegen op on-

„ ze ordre in ktjlen beilotcn is , zal voor-

„ taan daar by moeten gehouden wer-

„ den, wyl het vaat-werk te ligt ver-

„ itaaft, en in duygen valt , ondertus-

„ fchen Haat een ider te befoigcn , dat

„ dito kiften alle maanden eens worden

„ gekeerd , vermits anderfints het pul-

„ ver te zeer pakt , en klonterd , door

„ 't ontfakken van de Salpeter.

„ Driemaal in 't Jaar moet het Gc-
„ fchut alomme werden afgcblaafen en

55 gefuyverd^ namentlyk , op 13 Febru-

53 '*''.)' 5 zynde gewceil den dag der "vei-

„ overingc van jlmboina , in den Jaare
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1605". Item den eevi\en werkdag inde
maand Juli^ en November ^ wel ver-

ftaande, voor zo veel zulks te voorea
omtrent de zelve tyd , om byfondere

reden niet en is gefchied, aangezien

deze ftipulatic maai" diend tot wegne-
minge van uytvluchten , welke zom-
mige zouden weten te maaken , by
het doen van ongeoorloofde Eer^

fchoten.

„ Alzo eenige Redotiten het Drink-

ivater niet digt by de hand , ofte

onder 't bereyk van hun kanon heb-

ben , waar door 't zelve in quade ty-

den (voor welke de Jlmachtige ons

behoeden wil) de Guarnifoenhouders

zoude konnen werden afgelneden , en
datmcn , mits de veelvuldige Aard-
bevingen , als nog niet geraden heeft

geoordeeld, H'ater-bakken in ,óf buy-
ten aan voorfz, redoutcn te metfelen,

uy t vrecfe van fcheuren , ^c. zo moe-
ten de Commandanten beforgen , dat de

Martavaanen , die daar zyn , altoos

vol goed water ftaan ,
gebruykendc

daar benevens ook zodanig ander

vaat-werk , als by de Comptoiren uyc

de fuccesfive overkomende fuftagien ge-

preparerrd en verfchaft kan werden,

mits 't zelve voor de fon ende regen

gedekt houdende.

„ Gebrek van brand-hout geeft in on-

gelegene tyden geen kleyne bekom-
merin-

I
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5, meringe , waarommc , op het min-

„ Ite gcrugt van ccnigc buyccn-landfc

„ invaficn , of binnen- landfe beroerte^

„ een ider zig daar van rykelyk provi-

„ deren moet.

„ By vorige tydcn in den Oorlog,
heeft grooi fit[lens en gerief gegeven

,

het Sagoe-brood , als geen water om
te koken, g<"lyk den ryfl^ behoeven-

de , welk brood dan ook in tyden

,

wanneer men Iwaarighcid vermoed,

ofte dat 'er merkelyke fchaarsheid van

ryjl by de Ed. Compagnie \s, ook diend

opgedaan , voor den tyd van 6 maan-
den of langer, dog alzo niet bedenk-

lyk zy , dat zulken nood op d'een

of d' andere buytcn-plaats zoude voor-

vallen , zonder dat de Gouverneur daar

af bevorens eenige advertentie beko-

men , en ordre geftcld hadde, item

dat zyn E. den toelhmd van Compag-

nies Maga/jnen bclf bekend is , zal in

zulk reguard dfs zelfs lail; , en bevel

,

konncn werden afgevvagt , zullende

egter niet qualyk maar welgedaan

zyn , de conjideratien , die iemand op
't ccn of ander fiibjcSl zoude meynen
te hebben , aan zyn E. over te fchry-

ven.

„ Wy agten de pyne waard , hier

5, ook met ccn woord te gedenken , de

5, moorderyen ^ by 't afloopen van de re-

„ douten^ en veflingen^ tot Amblan ^ Ma-
„ nipa , ylJJ'ahnedi , Cambello , Ladla

,

„ en Noejj'atelo , de cerlfgenoemde on-

„ der het dekken van Jtap^ en de an-

„ dere by verrasfinge , te gaitnodinge

5, voorgewende i'auien-fpraak met de

5, Commandanten ^cn diergelyke geveins-

3, de Aclicn^ door de inlandcren in den

3, "Jare \C><^\. met de revolte en rebellie

33 van den Ternataanjen Kimelaha Mad-

„ jira aan ifS Corapagnies è^\iz\yA.'xxc\'\ ge-

3, plcegd , ten eynde de gedagtenis van

33 dit verraad, een ider tot meerder om-
33 zigtigheid mogtc ftrekken , hoewel

3, de rebellen , zedert door Qompagnics

3, Wapenen , onder het onvermoeid en

3, loftelyk bcllier van den hier vooren

3, gemelJen Ed. Heer A. de Vlaming na

3, verdienlle gcltraft we{cnde,deze hn-

3, den vervolgens in rulb , en vrede gc-

3, bragt zyn, waar by dan nog gekomen
is de vcrncdcringe van 't gcheelevV/^-

3, caffaarfc Jkyk onder de E. Compagnie

in den jare löóp. door den Ed. Heer
Superintendent en Admiraal^ Qornelis

Speelman , Victorieufelyk te wcge ge-

bragt, zulks de tyden tegenwoordig,

door Gods genade in ccn andere ge-

ftaltc zyndc,vvy nu wel geen zonder-

om iemand der
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I N A. 507
wyl al zedeit voorfz. Oorlog in ufan-

tie gekomen , en fuccesfive een [Vet

geworden is , dat niemand van hun
binnen eenige fortres ofte vajiigheid

gewapend komen mag , egter moet
een ider zig wagten , van zorgloos-

heid
,
gedenkende zells aan het ovcr-

rompelcri, en ailopen der redout Oofi-
burg, op Boero ^'m den jare 1 608. flegts

door 4a f ongewapende gevange ila-

ven gedaan, lerwyl de Soldaten buy-
tcn de poort der zelvcr itondcn te ga-

pen , en den Sergeant met de Orang-
kaja's in de wooningen te raadÜagcn

zat. Laat ook vry voor een gruote

misflag gefchat werden, het agtcloos

leggen of keilen van ccmgGeiveer ter

plaatfe, daar een gemcznixmc paffagk
ofte toegang van ider man , zonder

gencegfame Wacht , is
,
gelyk on-

der andere op de Redouten , daar JVe-

gotie gedreven,ende Nagelen ohcRyJi
door de inlanders na boven en over

de Zaal in de Pakhuyfcn beneden ge-

dmgen werd > als daar zyn die van
Haroeko^ Larike , en Hila ^ den toe-

gang tot dezelve om laag aan 't pleyn

hebbende , naaft den trap , die men
op zodanige tyden gewoon is , met
het hek daar toe zyndc , af te fluy-

tcn. Deaanfprake, ofte vergaderin-

ge, met d' Orangkaycn zal, gelyk het

gebruyk altansis, buyten aan dcRc-
duyt ^ o'ïlc FortrcJJe ^ in de huylinge,

ten zeiven eynde opgefteld
,
geichie-

den, en midlerwyl de Soldatesque bo-
ven by hare Poft blyven , om goede
wag'L te houden , 't welk niet alleen

dan, maar ook alle dagen te achter-

volgen liaat , op dat men in geen qua-
de gewoonte vervalle.

jj linge reden hebben
,

3, land-zaten , te millrouwen, te meer.
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„ Het verder ob/erveren van Militaire

Ordre bnder de Guarnifoenhouders

^

willen wy de Opperhoofden mede ten

hoogilen bevolen laten, want zy daar

voor zo wel, als dingen, die de Ne-
gotie aangaan , te verantwoorden heb-

ben. Zulks is het dan van hare en der

mindere Officieren ,
pligt 3 dezelve

,

gelyk boven aangeroerd Itaat , altoos

by de Redoiit of Fortrejj'e te houden,
latende over dag niet meer t'fefFcns

ofte van hare bcfcheyden plaats

, dan de fesde man^ maar en
zal niet ligtelyk licentie mogen gege-
ven worden , om des nagts te abfen-

teren^ als eenclyk de Geirowojde twee-

maal ter vccck beurtelyk , cnde zo ie-

mand op eygen Authoritcyt , of door
debaucbe, quam buytente blyven, die

zal men voor de eerlle- maal ftraffen

volgens de Krygs-ordre van de hooge

Regeeringe tot Batavia , in dato 28

October , in't jaar löóS. gelyk ook de

Q.q 2. fla'^

uyt.

afgaan
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„ Jlapcrs o^i fcbildwagt ^ als mede de ge-

ne die imand van de inlanders of 'an-

dere ecnige qiiade bejegeningen aan-

doet; maar andermaal in dezelve /ii«-

te van ontydig uytblyven cnjlapen\ev-

vallende , item eenigen oz-erlajl ofte

geweld bedryvende, zullen herwaards

na 't Kajicel moeten gefondcn wer-

den, nevens de befcheiden , daar toe

dienende , om door den Fifcaal voor

de Jtiflitie gecahngeert te werden.
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„ Eens ter week zal de Soldcitefqae

in de handeling van haar eygen Ge-

weer werden geexerceerd , en gelet, of

een ider 't zyne fchoon , en vaardig

houd , welke oefteninge gefchieden

zal de eene reys ilegts met afbrandin-

ge op de pan, tot verfparinge van 't

buskruit y en de andermaal , dat is om
de 14 dagen , met het loflen hunner

Mufquetten , waar aan middelerwyl iets

by toeval komende te ontbreken , zal

men dezelve by de eerfte occafte her-

waards overzenden , om gerepareerd

te werden , leenende haar voor die

tyd andere van 't rak.

„ Op de kleedinge der Guarnifoenhou-

„ ders , tot confervatie van hunne ge-

5, fontheid , moeten de Opperhoofden me-

„ de goeden agt flaan , beforgende , dat

„ zy in 't verltrckken der gewoonlyke

j, fubfidie , ofte goede maanden , daar van

5, na behooren voorfien werden.

), Tegen liet iloeken en fiveeren , als

,j geen van de minfte oorfaken wefende,

„ om welke God de Heere fwaare plaa-

„ gen over land , en volkeren zend

,

„ moeten de Opperhoofden en mindere Of

-

„ ficieren getrouwelyk waken , corrige-

rende zodanige vloekers na leelykheid

der woorden , met plantinge van 2 , 4,

a 6 Mufquetten voor gelyk getal ofte

meerder dagen , except lalleringe van

God of zyn Heilig IFoord , welk cri-

men de Jujlitie , volgens den eerflcn

^rticul der Krygs-ordre van haar Hoog

Aïog. , toe komt rigoureufel. te ftraf-

fen , ende waaromme zulke affchou-

welykc dcliquanten na 't Cafleel moe-
ten gezonden werden , nevens de be-

wyfen , ter fake dienende.

j, Niemand is toegelaten , door hem
„ zelvcn, of anderen

,
fierken drank in

„ defortreffen onder 't volk te brengen,

't zy om te iierkoopen
,
fchenken^ of

zelfs uyt te drinken , op poene zo 't een

foldaat is , die zulks doet , van drie

dagen geplant te ftaan , en verbeurte

van den drank
, maar de Opperhoofden

„ ofte de Sergeanten van de mindere Re-

,5 douteri daar inne eenigc morfferye met
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INGE VAN
Jchacherm^ ofte anderfints, opkoop der
foldaten \\wnne goederen ^ direct^ of;«-
diretlelyk plegende , zullen zonder de
minitc verfchooninge werden gede-

porteerd.

„ Desgelyks zullen ook deOpperhoof-
den , en mindere Offitierin , niet toe-

laten , maar na vermogen op alle be-

denkelyke wyfe, en maniere, zo wel
buytcn als binnen de rcfpeclive fortres-

fen^ tegen gaan, het fchadelyk enon-
geoovXoid fpeelen-, tuyfj'chen -, ofte dob-

belen, onder de Guarnifoenhouders , als

een oorfaake zynde van vecle droevi-

ge onheilen, ftratFcnde over zulks die

geenen , welke daar op betrapt wer-
den , met planten op de fchiidivagt ,

detentie binnen de fortres , of dierge-

lyke na-dat 'er veel, of weinig, inge-

daan is, ende zal het een ider vry ftaan

't geld , daar toe opgefet , na zig te

mogen nemen, mitsgaders boven dien

den ivinnaar^ op klugte van den ver-

liefer, het alzo gezvonnen geld gehou-
den wefen te reflitueeren.

5, Op den ommegang met de Inlande-

ren heeft meergemelde Heer De Fla-
ming Zalg'. zodanige a77ipeleOrdre ge-

fteld, als by dezelve kan werden ge-

zien, bcftaande ten principalen , in een

heufche ofte onbedriegelyke hande-

ling , en vrindelykc bcjegcninge om-
trent en aan de Orangkajen , ook nie-

mand van 't gemcene volk xe flaan ^ flo-

ten-, fcbelden, oï finadelyk toe te fpre-

ken , nog gedoogen , dat zulks door
de foldaten-, of andere, gedaan werde,
item dat een ider, 't zy in 't koopen

van klcedcn , ofre Nagel-leveren , wel
en behoorlyk zal werden getra£teerd,

zonder imand knger , als noodig is,

ongeholpen te laten ftaan wagten , &c.
boven 't welke ook van allen t)dcn
verftaan, en geordonneerd gewecii is,

tot meerder luftc , en genoegen van
de zelve, hun niet alleen van alle on-
nodige lajlen en fervituiten vry , en
ongemolejleerd te houden, maar ook zo-
danigen, die men eenigfmts voorby
kan, te exciifeeren ^ waar by wy toe

nader elucidatie van de meninge de-"

zes nog voegen , dat het niemand van

onze Ref.denttn , op de Comptoiren,

ofte Subalterne Commandanten in de
refpeclive Rcdouten gcoorlofd is , eeni-

gen inlander tot particuliere affaires te

gebruiken, dan met hun vrye en on-

bedwongen wil , mits betalende egter

aan ider man uyt cygcn ohe particw

liere beurfc voor eiken dag fes flnyvcrs

en een pond Ryjl , gelyk d' £. Comp.

zelfs hare huur-flaven komen te kos-

ten.

De
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„ De Mooren , daar dezelve refideren , , „
zal men haren gennamden Gods-dienfl „
ongenwlefteerd laten oeffencn , en fpeci- „
^/>i dezelve in hunne vaji-dagcn zooi,, mag werden
veel doenlyk , van eenigen arbeid ver-

j

fchoonen, zyndc by ons ook in ufan-

tle gebragt , dat dezelve met het over

brengen van 'vkefcb en Jpek van de

N A. 3op
culier , ofte in 't generaal , tot een

vrolyken dag , de vergeldinge otte

voldoeninge dieswegen geordonneerd

„ In 't affendcn van eenig Vaartuyg
herwaards , ten dienlle van de £.
Compagnie ^ za\"t t\ken Tcïk in of on-

Comptoiren aan de onderhoorige Re- '\ „ der de Bxicïgenoteerd moeten werden,
doiiten , ofte befetüngen (daar het be- 1 „ voor hoe veel dagen de Scheppers
quaamlyk geichieden kan) niet ge-u, gmts geprovideerd zyn ^ om hier on-

moeyd , maar vry gehouden , en zulks
!

„ wetende geen dubbelde verlliekkingc

tegen eenigen anderen dienit van de „
Cbrijlenen verwifleld wcrde , welke

gewoonte dan ligtelyk teagtervolgen

zy j dog hoedanig de voorfz. Aiooren

in haren gemclden Gods- dienjl gelimi-

teerd zyn,namentlyk van dezelveniet

te mogen iiytbreiden onder de Heide-

nen , zulks kan gezien werden , by
het Manifefi van dato if Auguftus

ï6j6. waar op de Refidentcn iHUe-

kens te letten hebben, dat ook 't zel-

ve poinEl, fomtyds als 't pas geeft, de

voorfz. Moorfe Overheid , onder ge-

meenfame Difcourfen , wel eens mo-
gen erinneren. ,

j, Tot verligtinge der voorvallende

noodige en onmydclyke Compagnies

5)
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Ij voortyds verftrekt , aan ider man een

5, pondt ryjl daags, èn, aan de fortifika-

tie arbeydende , een jiuiver bo'vcH 't

voorfz. pond , 't welk naderhand door
haar Edelheden de Hooge Regeering van
India tot Batavia verdubbeld zynde,

naamlyk zjluivers , en zpond ryjl voor

de geen , die aan extraordinary ff^er-

ken arbeiden, mitsgaders, half zo veel

in de ordinari dienften van Pangayen,

^c. is zedcrt daar by gecontinueerd

^

gelyk ook na dezen buyten andere

o;y/?^ gefchieden moet, te weten, aan

het gewoonlykc quarts-volk , als zy
gebruykt werden , en anders niet en-

kcld, en wat daar buyten ofte boven
dien aan de fortificatien te doen valt,

dubbeld, maar aangefien het lomtyds
gebeurd , dat de werken, 't zy die

bellaan in 't vergaderen van Icalk , Jleen ,

timmer-hont , atap
,
gabba gabba , of

diergelyk onder de Negeryen refp; en

die weder aen de Dati's der zelve ver-

deeld werden , zonder dat men reeh-

ning houden ofte ftaat maken kan,

van de dagen , die elk man gearbeid

heeft , 20 zal in ftede van de voorfz.

dag-koll , aan de Heer Gouverneur

5, moeten werden overgclbnden , een

j, fpccificatïe van de qualiteit, en quanti-

„ tcyt der materialen, h'j elke Negcry aan

„ de E. Comp. geleverd , ofte vergaderd,

„ ten cynde dat daar op in rade gelet,

5, en , na gedane overflag, 'c zy parti-

te doen.

„ Aan d'Inlanderen , die genegen zyn

„ elders heen te trekken , blyven de

„ voorfz. Kooplieden en Subalterne Op-

„ perhoofden gequalifceerd een Pas-cedelt-

„ jen te verkenen, mits genietende voor

„ jder niet meer dan tvoee , ofte ten uy-

„ terften zes fiuyvers j dog zullen de li-

„ miten dies zelvcn niet wyders gaan,

„ als van Hitoe , Lartke , Oma , Honi-

„ moa , en Noe£dlaoet
, de een op de an-

„ der en gelamentlyk na Cerams Zuyd-

„ zyde te weten in 't Ooften tot Elinarna

„ ofte Werinama
^ en in 't Weften^ As-

„ faboedi , except , dat het de Opper-

„ hoofden van Hila , en Honimoa , voor

„ als nog geoorlofd blyft , dito Pasjens

dienflen van de Inlandertn heeft men I „ uyt te ilrekken , tot Hatoe^jtjè en PFa

,, roe op de Noord-kuft , zoo lang die

]„ door eenige roverye der Papoewa's

„ ofte moorderycn van de Alfoereefen

„ niet te zeer ontveiligd werd , houden-

„ de wy alle verdere vaarten buyten

„ voorn, limitcn , ende frequentatie vati

„ de Eylandcn
, Boero , Amblaww , Ma-

nipa
, Kelang , en Bonoa , om reden

aan ons gereferveerd , maar zullen de
Kefidenten , en Commandanten in de
l^cdouten Ooftburg , en IVantrou'w , ver-
mogen dcrefpeSlive onderhoorige vol-

„ Iceren aldaar op hun verfoek te Heen-

„ tieeren , van de een na de andere £)•-

„ landen te varen , als Boero
, Amblaww^

„ Manipa , Kejang , Bonoa , item na Piroej

Tanoeno-, Loehoe, ende de UUaJfers^ als

ook tot opkoop van levens-middelen
na Hatoeive , onder conditie , als voo-
ren gezegd is , mits niet langer als 6
wecken , of ten hoogften z maanden

„ uytblyvende , ten ware het weder

,j zulks kennelyk quam te beletten.

„ Dat niemand , in dienft van de É.

„ Compagnie zig begeven hebbende , ec-

„ mgen particulieren handel, 't zy door

„ hem zelven, of andere vermag tedry-

„ ven , op pcene van departement , en

„ verdere rtraffe,iscen ider genoeg be-

„ kend , maar gelyk deze ovcrtredingé

„ vcricheide_graij,;/é'« kan tocgefchreveii

„ werden , ten aanllen van hare bocda-

!„ vigljcid en veelheid , ofte ivaarde, alzo

0.4 3 agteri



BESCHRYVINGE van
zyn , ofte meer dan fo Ryxd. in

waardy zouden bedragen , maar dat

7,c dezelve herwaards zullen hebben te

renvojcren , om hier geëxamineerd tn na

ityl van reebten gedecideerd cc werden ,

dog zullen de i^efidenten hebben te

belorgcn, dac de Staken behellende de-

licten , waar af de calange den fifcas

toekomt, t'elkens zoo veel befchei-

den en blyken werden vervaardigd,

„ en nevens de Misdadigers overgclon-

„ den, als na gelegentheid des tyds te

„ bekomen zullen weien.

310
agtcn \vy ook fwaarder corre£lie te

meriteren ^ de gene , die, zelfs Admi-

, flratie van de. E. Compagnie hebbende,

gclyk lic Kooplieden , IVinkelicrs , en

Kajjïers, l^c. eeni:;e voorfz. Commer-
cie daar benevens komen te plegen:

want de zodanige als pcjien in des

Co/npagnies ftaat te houden xyn , en

verltaan wy onder deze laatllge-

nocmde zoorte meede gcheelyktebe-

hooren, gelyk wy dan ook in dier-

voegen ftr.ifvvaardig Hellen , alle die-

naars , ofte Suppoojlen , van de £.

Qompagnie^ 't zy van of aan de Nego-

tie ^ Militie-, ofte ecnige andere Orrf'ri?

dependerende .,VJc\kc hare onbefchaam-

de baatfiigt omtrent den Inlander tot

woekery laten uytfpattcn. Item ook
die eenige ongeoorlofdc handelinge

met dezelve dryven in 't fleren van

gelden^ en kleeden , of andere goede-

ren , en waren op de aanvolgcnde ge-

gezva(Jen , (^c. als confcquentelyk hun
moetende Itrekken , tot een uytfien

na quade middelen, tot groote prejit-

ditie van de E. Comp. , waar voor dan

een ider, die Ket aangaat, en buyten

verderf ofte fchadc blyven wil , zig
,
5, ofte verplaatfinge , aan den fuccejjhir

„ 't Geen dan invoegen, als boven ge-

lègt is . op de réfpektive refidentie

plaatftn te beflegten , komt voor te

vallen ; zal in een apart rol-boek , na

de gevvoonlyke forme , die men voor

't Gerichte alhier aan 't Caflecl houd,
werden genoteerd , met zoo veel ex-

tenfie, als tot klaarheid van 't gewys-
de nootwendig dienen moet , en by-

vocgingc van de naamen der perfoonen,

„ die als Kechters gefeten hebben, welk

„ boek , ofte boekjen , een ider de fyne ,

zal bewaren , mitsgaders by vertrek5)

hebben over te leveren, doende daar

„ van Notitie op het tranfport.

te wagten heeft.

„ Aan de ]^efidenten op de Bityten-

„ Comptoiren refpectii-clyk , als ook de

„ Commandant in de Kedout Wantrouw
„ tot Manipa , is toegeftaan ci'-yde ende

„ kleine queftien oï\.z gefchillen ^ onderde
inlandercn vallende , 't zy nopende li-

mietfcheidinge hunner doefons ^oïtc lan-

dcryen ,
'/ o/nvellen van des eens of des

anders Sagoe , en 't klimmen van vrugt-

bomen (uyt difpuyt der voorfz. limiet-

5, fcheidinge veckyds ontllaandc) item o-

„ ver fcbeld-ivoorden , agtcrftalligc fcl.vil-

„ den , wegens 'Totcria (als 'er fchriftc-',, rangkajen gc{;\mentlyk , tot een [tri

lyke blyk van is , en anders niet) of „ Pinang , 't zy tot gemenen dicnll

iets dicrgelyks , met de IIoofd-Orang-\ „ hunner Negeryen , ofte wel der Cor»
kajen ,'i\-\ wiens gebied ofDijlrict zu\ks „ corre, &c.
voorvalt , nevens z a 5 andere , de

„ Imand in eenige Cjvile boete we-

„ gens fcheld-imorden , of iets dierge-

gelyks , wcrdende gecondemneerd , zal

den Koopman , Kc/tdent , ofte Comman-
dant refpective-i dezelve ontfangen, en
zulks op Honds ter zyden van 't Ap-

„ poinctement ofte ge-ivysde in 't boek aan-

j, teykenen , omme jaarliks , indien 't

„ nodig is door den GoHvcrneur verdeeld

„ cc werden, zo als zyn E. zal vinden

„ te behooren , 't zy aan de Hoofd-0-

3»
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naaft daar aan gefitueerde , riiet fufpect

in de Hiakc zynde van eenfydighcid

,

hy forma van arbitrage af te handelen,

en te beOegten } ernic dit tot vermy-
dingc van meerder onkollen met o-

vervaren herwaards , als tydverfuyih

by partyen te maken, behoudens nog-

tans, dat den genen, welken door 't

55 gewysde voorfz. zig befvvaard vind,

„ op -verkregen verlof van de /ƒ. Gouver

-

3, neur buyten eenig namptiffement , ofte

„ anders defomme van 1 1 Ryxd. aan 't

„ Landgerigte alhier
, zul mogen appel-

leren, zynde wyders dcfc onze mei55

,t( nmge gecnzms , dat iemand van 'de

„ fuhalterne Opperhoofden voorfz. hun
„zullen mogen aantrekken , dingen,

„ die eenigermaten crimineel en fwmr

„ Maar zo iemand eenige boeten ont-

fangen hebbende , belfond dezelve te

vcrduylleren, zal tot fcraffe even gc-

\y'kt fomma viermalen moeten uytkee-

ren , en voldoen boven andere cor'

rectie na gelegentheid van faakcn.

GODSDIENST.

„ Op alle Comptoiren , Reduiten, of-

te plaat/èn-, daar Pof gehouden werd,

en geen Predikant, ofte Sickentroofeff

is, zullen' door imand vandebequaam-

fle en bcfciicidenltc Officieren, Cbir-

urgyn , of SoldacH , alle ogtcnt en a-

vond,de ordinari Gebeden voor 't volk

„ opentlyk gedaan, iUm de Sonncn- en

ande-



>>

55

55

35

35

35

35

35

35

35

55

55

55

AMBO
andere onze ChriJIelyke Hoogdagen,

ftigtelyk ge\ ierd werden , onder 'c le-

zen van een Predicatie uyt Bullingeri,

ofte een ander Gereformeerd huys-pojlil,

beginnende , en eyndigendc die han-

delingen met Gebeden , Dankfeggingcn ,

Pfalmen, oke Lofzangen , volgens ge-

woonte onzer Kerken ; alwaar zig dan

het Opperhoofd altoos pre/ent moet la-

ten vinden , niet alleen , om hem zel-

ven , maar ook anderen te itigcen, en

zyn onderhoorige niet een goed f.vcwz-

pel voor te gaan , 't welk hem tot

meerder eere, eii ontfag , dienen zal

„ Maar op plaatfen , :i\\va.^rpermanc/i-

te Predikanten of Krank-befoekers re-

lideren, zal men dezelve omtrent de

oeffcninge van den opentlyken Godsdienfl

laten begaan, afjlflerende haar £. daar-

inne na vermogen , zo met behoor-

lyk refpetl hun te geven , als van an-

dere te doen hebben , onder handha-

vinge van denzelven publycquen dienjl,

ten eynde die niet eenigfins in verag-

j, tmge Kome.

„ Endc zullen de Opperhoofden Ordre

rchikken,dat haar Eerw.tox. het doen

der gewoonelyke viftten over Zee, al-

toos van bequaam Faartuyg voorfien

mogen wefen , en , varende na plaat-

fen , die niet al te veili» gefchat wer-

den , zal men hun een a tiuee mufque-

tiers tot lyh-verfckcringe byvoegen,

op dat zy alzoo des te gerufter hare

dienllcn mogen uytvoeren.

„ Maar't en is al van ouds niet in ge-

bruyk geweeft dat de E. Predikanten

elders heen varen , dan na gedane

Communicatie van haar E, voorgeno-

men vertrek aan het Opperhoofd , daar

zy onder befcheiden zyn , aan den

welken zy op hunne wederkomll
ook bekend moeten maken , wat ha-

peringe elders in defchoolen, ofte ver-

55 fl-ippings i'i de frequentatie van den o-

„ pcnbaren Godsdienfl bevonden hebben

,

„ omme na vermogen zulks te helpen

„ redrefj'eeren , ofte onze ordre daar op

„ te verfocken.

„ De Predikanten hebben het opfi!j,t

over de Ichcolen alonime onder hun

kerkelykc diilrict , dog met inlluytin-
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„ ge van de Pditique Opperhoofden wel-

„ ke nevens haar Eeriv. Itceds gcqualifi-

ï N A. 31Ï
onderfoekcnde , v/at de kinderen t' cl -

kens rcife gevordcrt hebben , en fuc-

ceffive toenemen , ook in cas nodelo-

ze , ofte onwettige abfenten van ecni-

gen der zelve , de Ouders, als nicdc

de Orangkajcn , over den traagen

Kerk-gang hunner ondcrdaanen aan-

fpreken, beftraffcn, en vermanen , na-

dat de lloffigheid meriteerd-,\ zv veel,

of weinig , ende zoo elders cenige
luye of traage Schoolmeeflers gevonden
worden, die zullen zy na een of twe-
maal beftraffens in geval hun niet ko-
men te beteren , uitwerpen , mits-

gaders andere bequame en vlyrige Ge-
lèllen daar Hellen , mits doende daar

af rapport aan ons.

„ De militaire Commandanten over do
mindere Reduuien , Veflingen of Pui-

ten , daar fchoolen omtrent zyn , zul-

len die insgelyks dikwils gaan befig-

tigen en letten , of de Meejïer op de
behoorlyke uur ttx fchool is , mitsga-

ders by oplefinge van de Rol ^ onder-

vinden hoedanige kinderen i^i^yc;?/^ zyn,

ende zulks noteeren , om 't zelve wy-
dcrs de Kooplieden , onder welke zy
befcheiden zyn , als mede de A'. Pre-

dikanten daar ter vifite verfchynende,
trouwelyk bekend te maken , zonder
inmiddels eenige authoriteyt over de
Meejlers te gebruyken , dan wanneer
het de nood vereyfcht.

^ De Comptoiren of Redouten , waar
Chriften , Kerken , en jcholen prefent

,

ofaanhoorig, zyn, A'i Honrmoa^lla-
roeko

,
en Manipa

, daar verilaat men
ook , dat de Opperhoofden der fchoo-
len altoos blyven Commijfarijjhi over
Huwelyks Saaken, binnen hun DiftriSl

onder de inlanderen vallende
, nevens

tivee uyt de bequaam rteC/:'?7/«/-/;oq/i/-

Orangkajen, by ons te kiefen, die Le-
dematen

, en , zoo 't gefchieden kan

,

te gelyk Ouderlingen zyn , welke ge-
melte CommiffariJJen dan haar te regU'

leren hebben , na de ordre
, geëxtra-

heerd uyt die voor d^tCollcgie hieraan

\ Cafleel. van dato ziJa:-!ti.vi\6^-j.

by den Ed.Heer Jacob Haftaard Za-
liger beraamd , en hier

voerrd is.

nevens ge-
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ceerd geweeft zyn, zo wy hun als nog',,

qualificeeren ,hy dezen tot Cnratores o- [„
ver dezelve yi-/;oo/(?«, die zy derhalven !„
dikmaals , zelfs in perfoon , en onder;,,

anderen fomwvlen ook eens op 't on- I „
verzicnlle , item nu en dan met den

j
„

Predikant te famen , moeten vijiteren,
\ 55

„ De generak Befchryvinge van Zielen

i^c. volgens de Ordre otte LtflrutJic
,

daar op beiaamd

z;;l jaarlyks zodanig op
in iijantie gebragt

,

het acci>r..i.u-

f.e moeten werden agtervolgd , zon-
der daar toe af te wagtcn cenige na-

der laft van den Gouverneur , except dat

tot verligtingc voor den Inlander
, de

Nagelboomen niet Jaarlyks^ maar om het

detdeccns zullen werden opgenomen,
CU
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en ^r«o/mr/, beginnende met den jarc , ': Vaderland , belaft , alle ds Nooten-'

1 680. en vervolgens 8 j,£j'f. rot zo lang .hoornen aldaar uyt te rocjen.

dat anders komt geordonneerd te wor- 1
Ook vonden huur Edellieden goed

den,dcsgel)'ks zal opgenielt.e^r/?/j/j-
1

hen in 't jaar 1671. 23 Februari aan te

vinge na dezen niet meer in de maand
j

Ichryven , dat zy beletten moeilen, dat

van y/z/y, maar in Maart of y//»77, niemand te veel vermogen kreeg,

gefchicden, om dat alsdan het we-, In 't jaar 1676. z8 December belas-

5»

Si

55

der mits de Itilic tyd veel meer bc

quaamheid daar toe verfchaft

ten zy de Koebecllen op de Buyten-
plaatien , tot nut der Opperhoofden en
van 't Guarnifoen,ni agt te nemen j dog

„Gemerkt fommige onder de Mand-
j

het is zo verre van daar , dat daar van

„ fe Hoofden omtrent het gade flaan van iet voor den Sergeant, ofSoldaaten zou

„ hare refpecthe Corcorren al vry flof,en overlchietcn, dat zy de gekaamde melk

„ agteloos bevonden zyn, zullen écRe-

„ fidenten , en Sergeanten het oog daar

over fomtyds eens laten gaan, toe-

fiende , en belailcnde , dat ze defel-

ve droog en onder 't dak , ook by

tyds , wanneer men gewoon is uyt

te varen , tegen alle gebrekkelykhe-

den voorfien , en repareren.

„ Eyndelyk ftaat ook te beforgen,

dat de land-wegen ofte binne-paden,

van de etne Negery tot de andere

ftrekkende , door de inlanderen alle

6 maanden van de opwaflende ruigte

gefuiverd , en fchoon gehouden wer-

den , volgens gebruyk van ouds , als

waar aan voor 't gemeene beft zon-

derling gelegen is.

„ De Kooplieden^ ofte Reftdenten ,ko-

mende te vertrekken, of verplaatft te

werden , zullen deze en andere ordres

nevens onze fuccejjive brieven aan hun

gefchreven in een boek te famen gc-

naeyd , zoo wel als de boeken by het

Comptoir , of de Redout , beruftcnde
,

aan hunne vervangers in debita forma

hebben over te leveren , en zulks op

het franfport fpecificeren , op ver-

beurte van drie maanden Gagie , by
'^ verfuym van dien , zullen ook hare re-

fcriptien en advyfen doen op klein /er

?5
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„ geen ongevoeglykheid te geven aan 't

„ inbinden der zelve.

Onderftond,

Amboina aan 't Cafteel

Viélüria , deien 25.

Januari, 1678.

zelf nog wel laaten vcrkoopen , vooral

die wat inhalende zyn.

Ook belaftcn zy hen toen , Kaartjes

van onbekende Diftriften te maken ; en
herhaalden in 't jaar id88. z Maart, en
i(j<pi. Z4 Februari, hare vorige lait van
geen geld op de Nagel-moeflons te mo-
gen uycfetten.

In 't jaar 1690. den i f Februari , be- Verdre
laften zy de Reduyten met pannen te Ordres

dekken > en ordonneerden'! jaar daar aan ^oorhen

den 6 Maart die van Honimoa , liunggj^g^j^

nieuwe Vefting (na dat zy van 't jaar

1670. den 18 Januari al bevolen hadden,

die op Saparoewa te begrypen , en den
i8 December 'er bygevoegt , die wat
langfaam te laten voortgaanj nu cindclyk

eens te beginnen.

In 't jaar löpf. den 25 Februari fton-

den zy aan provilïoneele Opperhoofden
toe , de Emolumenten , tot dic bedie-

ning itaande -, dog ordonneerden hen al-
,

len den i Maart lópö. de Overwigten
te betaalen.

In 't jaar 1700. den p Februari fton-

den zy aan 't Hoofd vanLarike toe Pas-

cedels na Hatoewe te mogen geven , al-

zo het te moejelyk viel daarom de In-

landers aan 't Kaileel te doen komen.
En op dat de Buyten- Opperhoofden

nette kennis van alle de bevelen harer

Hoog-Edelheden hebben mogten , zo

i

maat papier ^ om hier ter i'ffrc/^rje' behaagde het dezelve in 't jaar 170 j. den

I f. Januari te belaften , dar de Land-
voogd haar kennis , en vilïe van alle

Brieven voortaan zoude hebben te ge-

ven , op dat de zelven zig niet zoudeu
konncn verfchoonen , van die niet ge-

zien nog geweten te hebben.

Van den F I S C A A I..

Was Getekend^

ANTHONIO HURDT.
Na de Opperhoofden van Hitoe volgd Van den

de Fifcaal , dic zo veel als Hoofd-Offi- l;'''<-aal

;cier, een Koopman in qualiteyt, en die^„^^"

j
eygentlyk gefteld is , om allen particu-

lieren handel, ongeregelde dienftcn, en

Aan deze Opperhoofden van Hitoe, bedryven van dien aard, in een yder,zon-

Honimoa,Oma, en Larike wicrd daar- der aanfien van Perfoonen, te beletten,

cnboven nog in't jaar if)<5<?. 10 Januari, hen daar over in de daar toe geftelde

ook van Batavia, en in 't jaar 1670. uyt boetcns te bcllaan , of hen anders voor

den
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den Rechter te dagvaarden, en daar o-

vcr Civiel , of Crimineel , na dat de
faalc is, aan te fprceken , wagtendc daar

over 't vonnis van den Rechter.

Gelyk hy nu gefteld is om allerley

mors-handel te beletten, dewyl voorna-

mclyk, om die met Nagelen, alzo dit

Compagnies hart- ader is , te itremmcn,
en de Ichuldigen daar over voor Recht
te roepen.

Alle die beveelen, aan den Fifcaal in

dezen opfigte gegeven , zyn in haar

zclven wel goed ; maar ider een zal

zeer licht , met het geen wy te vooren al

gezegt hebben , willen gclooven , dat

7-ulk een Fifcaal het in zyn gedagten

niet zou durven neemen , om den Land-
voogd , al zag hy hem nog zoo dikwils

verboodcn handel dryven , of nog zo
zeer tegen de Placcaten en Orders harer

Edellieden fondigcn, daarover maar eens

ran te fpreken , veel min om hem daar

over in Rechten te betrekken , aange-

fien al zyn weivaaren van hem alleen af-

hangt, behalven dat hy ook geen faak
,

dan als het den Lanvoogd behaagd , zal

durven aanleggen , of beltieren , indien

hy voor zig zclven een goeden uytilag

daar van zien wil ; weshalven ik oor-

deel , dat vooral de Fifcaal in zulk een

Landvoogdy een man behoord te zyn,

die in 't allerminlle met den Landvoogd
niet te doen , nog hem ergens in te vre-

zen had, verre van daar, dat hy zozeer,

als deze , van hem afhangen , of zyn
wel- of qualyk-vaaren aan zyne gunil,

of ongunll geheel gebonden zou zyn.

Het is waar , dat de Heeren in het

Vaderland al zeuert 't jaar 1710.

independente Fifcaals , dat is , die van

geenen Landvoogd , of zynen Raad
aHiangen zouden , uytgezonden hebben,

maar van wat uytwerking dit geweelt is

zullen wy in de independente Fifcaalen
,

van Kervel onder Malacca, en Weyer,
op de kud Cormandel zien.

Dog om nog beter kennis van't Ampt
v.m den Fifcaal te bekomen, heeft men
alleen deze volgende Inftruftie , in 't jaar

1078. voor den provifioneelen Fifcaal,

van Houten gemaakt, maar na te lopen.

InJiruB'te voor S\ Rogier

van den Houten , Provi-

fioncel Fifcaal 'm A m-
B o IN A.

HEt plagt in vorige tydcn onde"v

vele lüffclyke Regeringen des

v;erelds een gcbruyk te zyn, dat het

ider een vry Itond zynen mcdeburticr

Houten 55 ^oo'" ^ ^eregte wegens cndc over ec-

n. Deel.

55

Inftruftie 55

voorden „
Fifcaal

van den "

I N A» ^ij
nige gepleegde misdaden te befchul-

digen , ende aan te klaagen, 't welk
nogtans een Sake was , veele party-
fch.ippen , boosheden , ende wraak-
gierigheden onderhavig , zulks ons
gcloove is ,om die quade Confequentien

voor te komen , onder manicrlykér
volkeren naderhand de Ampten van
Schouten, Baljwwen, enóe Fifcakn^OT^
de baan gebragt te zyn , de welke
geene Regtsvord:ringe hebben te

doen , dan uyt kragte van haare Be-
dieninge , ende voor alderhande we-
derwraak door de magt van de Hooge
Overheden werden beichermd ; waar
uyt dan de hooge 'waardigheid van zo-
danigen Bedieninge werd begrepen,
ende met eenen van hoe onverleidbare
Confcicntie zodanige publycque Officie-

ren van 't Geregte behoorcn te zyn

,

want dewyle het eeniglle heilig oog-

merk voor alle Fierfchaaren des Geregts

behoord te zyn , dat de vrome Luy-
den gerull , onbefchadigd

, ende on-
verhmderd mogen leven , ende hare
middelen genieten , daar en tegen dat
de Quaad-doenders na den eylch ge-
Ibah , ende ingeteugeld werden , zo
blykt het wel duydelyk , dat een Eys-
fcher voor 't Geregt uyt kragt van zyn
ampt (hoedanig nu uwe Bedieninge
wezen zal) door moedwillige ver-
fuymenis

, oogluyking, ende inzon-
derheid corruptien zig te buyten gaan-
de , rcgelregt tegen 't welvaren van
\Ge-meene-befi , Iwaarlyk fondigdj 'c

gaat vall
, dat door verfuym , ende

oogluyking , de boosdoenders vryge-
rtelt^ werden , hoe veel min zyn dan
de Corruptien cxcufabel; want een van
beide is waaragtig

, of de Delinquatit
word door den gecorrumpeerden Fifcaal
na verdienfte van zyne misdaad te
veel gelds afgenomen , ofte weinig:
Indien minder als de llraffe voor den
Raad zoude importeren , zo blyft de
fchuld op de Fifcaal , dat de misda-
den niet na behooren geftraft werden,
indien meerder, als deltrafte voor den
Raad zoude importeren , zo maakt de
Ffcaal zig zelven tot een dief ^ ont-
Itelende de luyden zo veel , als zy na
geregtigheid niet behoefden uyt te
geven ; ende in beide deze gelegent-
heden maakt hy , die voor God , ende
zyne overigheid gezworen heeft een
voorltander van geregtigheid te zullen
zyn , zich een voorfander van ongeregtig-

heid. Zeker hy bedriegd zi;^ groote-
lyks, die deze zake licht Helt, ende
daarommc hebben wy niet willen laten
totcen inlcidinge dcfcs UE. zulk een
nodige leflê voor te fchryven, op dat
UE. deze gcwigtigc Bedieninge niet

alleen met voordeel , m.ur rnct een
R r goe-
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„ goede Confcientie mogt bekleden tot

„ voorftand der Geregtlgheid , ende tot

„ rtijle dezer Gemeente.

„ 't Is waar , dat om de hatelykhcid van

j, vangen , en fpannen , aan 't Ftfcanh

Jmpt vaft zynde ,
eenige voordeelen

gegund werden , die zonder fwarig-

heid zult mogen genieten , cndc wy
UE. ook niet denken te onthouden,

als daar zyn geücentieerde , ende ge-

condemneerde Boeten , ende Breuken.

Gelicentieerde boeten noemen wy ,
die

over geringe misflagen werden be-

taald , zonder dat de fake behoeft

voor Regt getrokken te werden,

maar opdathierinnegeen ^.vcw begaan

werde , hebben wy jongft in rade

verllaan , dat zonder daar van kennis

of reekeninge te doen ,
gene hoogere

boeten tot uwen cenigenprofytezult

mogen ontfangcn , als lei-fomna van

6 Ryxd.

n
J5
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55

55

55

55
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55

55

55

55

55

55

55

55

15

55 Maar van alle breuken . die hoo-

„ ger loopen, zult , alwaar 't fchoon

daar van geen dagementen voor den

Rade gefchieden , reekeninge moe-

ten doen , om gediftrebucerd te wer-

den {a ufo). Gecondemneerde boeten noe-

men wy in Rade over miillagen daar

juyft gecne Phccaten van zyn , of al

Placcaten van zynde , op UE. gedanen

eyfch de Delinquanten werden geinjun-

\
geerd, ende van deze zal UE. moeten

, beforgcn , dat de diftributie , gelyk hier

boven gefcgt is , behoorlyk gefchie-

de.

55

55

55

55

55

55

55

55

5

5

55

55

55

55

55

55

55

55

5'

55

55

55

55

55

55

„ Insgclyks zult zorge dragen , dat

de Condcnnaiien
.,
voorgevallen op en-

de jegens eenige Compagnies Dienaren.^

altyd door den Guarnifoeti-boekhouder

behoorlyk worden ingefchreven , met

bygcvoegde Jppoin^ement , ofte Sen-

tentie , tot haren lafte , die gemeene-

lyk agter in 'iGroot Boekv/evden geco-

pieerd.

„ Alle Compofttien, o^ afmakinge buy-

ben 't Gercgt ,
blyven , op pene i\in

departement , verboden > maar , den

Rrt^^ zulks toellaandc, zult wel ver-

mogen met eenige Deliquanten te ac-

corderen, behoudende de boeten alleen,

of daar van dijlributie doende {a ufo)

na dat den Waad zal hebben goed-

gevonden.

„ De Jurisdictie van den Fifcaal , om
Kegts-1-ordering te doen , ftrckt hiero-

ver ganfch Aniboina , zo wel Chrifte-

nen als Mooren ^ ende zal UE. mogen
Eyfch doen voor den Landraad van

Leytimor
.,
ende de Kamer vunjuftitie,],.

INGE VAN
welke la;itfte niet alleen Compagnies

Dienaars concerneerd ; maar ook de

Burgers , als een gemengd Collegie

van Jufticieren en Schepenen zynde.

„ Voor den Land-raad zal Eyfch en

Conclufie gedaan moeten werden , 't

zy by monde , 't zy by gefchrifte , in

de Malcytje Taak ; maar dewylc UE.
als nog daar inne niet is gcverfeerd^

zyn wy te vreden, dat voor cerlt een

Secretaris u daar in behulpig zal we-
zen.

„ Wy hebben , om Pregnante rede-

nen, goedgekeurd , dat niemant de

Orangkajen , Land-raden , civielyk om
eenige queftien voor Regt zal mogen
vorderen, zonder ons cotfent ^\ welk

dan ook voor den Fiftaal gezeid zal

blyven , indien hy op eenige der Orang'

kajen iets mogt hebben te pretendee-

ren; ook dezelve over hcganc faute»

zoude willen aanklagen.

„ Ende is generalyk het ampt van

den Fifcaal.^ te beforgen, dat alle mis-

dadigers , ontrouwe Compagnies Die-

naars, ende Contraventeurs van 's Mee-

ren Placcaten, ook alle weder ilrevers,

van de Hooge Overigheid., voor hare

Competente Kegters aangeklaagd, en-

de ter ftrafFc gevorderd werden.

„ Om 't welke na Geregtlgheid uyt

te voeren , verftaan moet werden

,

dat alle Actiën van den Fifcaal crimi-

nelyk ingelleld werden, maar dat 'er

diflinctie is tuirchen crimincel-capitaal ,

ende crimineel-civiel, 't eerfte is te ver-

ftaan van grove deliéten , die met lyf-

en goed llrafbaar zynj 't andere van

mindere misdaden , die met geld-boe-

ten , ofte andere lichamelyke penalitei-

ten , werden gecorrigeerd.

„ In 't procederen op ende jegens de

eerlle foorte
,

gcichied tcrltond in-

carceratie , te weten , als
(
gelyk

de Regts-geleerden zeggen) het fa^um
Conjlat , dat is , als 'er blyk is , de

faak begaan te fyn ; by exempel , nie-

mand is aunfprekelyk over diefte, daar

niet geitolen is , niemand kan over

moord aangeklaagd werden , daar nie-

mand vermoord is.

„ Maar al zyn fchoon de DeUcten niet

Capitaal, zoo word egter, ten opfig-

te van de bevorderingc van 's Co//v-

pagnies dienll hier te lande , incarcera-

tie . of gevangenis , aangeleid tegens

perfonen die haren dienit verzuimen,

pypelteldery aanrigten, zig tegen ha-

re Officieren opltellcn
^
foldaten , die

„ hare



r

J5

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

5J

55

55

AMBO
hare wagtcn qualyk beforgcn , ma-

troofen , die haaie ichepen laten ont-

varcn , of tegcns verbod "s nagts aan

land rinkclroyen , cnde diergclyke,

welke voorvallen zoo gemeen zyn ,

dat het onnodig is daar van in dezen

verdere Specificatie te maken.

„ In Capitak-Crimineek zaaken werd

ook -Andere geprocedeerd , als in faaken,

die Civiel-Crimineel xyn: want alsdan

is den Fifcaal , Eyffcher , gehouden

zynen Eyfch fchriftelyk over te leveren,

ook de Atteflatien , tcgens de misda-

digcn ingebragt , moeten na twee

recoÜementcn in prefentie van den De-
linquant beëdigt zyn , de Confefijle

moet ook gefchieden tweemaal voor

Gecommitteerden^ en ten derdemaale

voor den gantfchen Raad.

„ Maar, AeConfesfif niet klaar genoeg

zynde , zal de Fifcaal een interrogato-

rium concipiëren , ende verfoeken , dat

den dciifiquant daar op ampelyk geëx-

amineerd mag werden.

„ Ook dewyle niet gebruykelyk is,

„ iemand in Capitale Dcliilen te verwy-

„ {&n , voor dat hy daar van zelver be-

„ kentenifle kome te doen , zo zal by hal-

„ Iterkheid den Fifcaal fchriftelyken

3, Eyfcb doen ad Turturam , of tot py-

„ ninge.
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„ Edog dewyle dit een Saak is van

groot belang , moet 'er groote voor-

figtigheid in gebruykt werden , ende

heeft den Fifcaal te letten , dat 'er in

de Siike een half volle probatie , of

bewys zy , al eer hy zynen Eyfch ad

Torturam kome te inftitueeren. Ten
tweeden , dat de inditien , die nevens

't half volle bewys te zamen komen

,

kragtig genoeg zyn , om de misdaad

te doen gelooven. Ten derden tnoet

gelet werden, of ook de misdaad van

zodanigen natuure zy , dat , indien al

klaar bewefcn was , de regtvaardige

flrafFe zoo zwaar niet zoude welen ,'; „
als wel 't pynigen zelve j want in dien

gevalle moet men om geen pynigen

denken.

I N A. ^if
aanwyfinge van Jtteflatien , Confes-

fien , ende documenten ,
die den Fifcaal

tot zyne Saak alkgeerd, 't welk dan

het eerfte deel is. Daar na moet aan-

gewefen werden
, dat perfoonen varl

zodanigen debet , als geallegeerd werd ,

volgens de Goddelyke Wetten , of Cri-

mmeele Statuten , of Placcalen , met
dusdanige of fodanige Capitalc ftrafFo

plagten , ende behoren geilraft te

werden , waar toe cenigch text uyt

de Boeken Mofes, of uyt onfe Vader-

landfe Statuten, befchreven in fommi-
ge gedrukte boeken , als Damhouder ,

ende andere, moeten aangetekend, en-

de bygebragt werden , of indien de

Sake volgens eenig Placcaat te decide-

ren valt , moet den Eyfiber zodanig

Placcaat metalleomflandigheden aan-

haalen. Het derde deel is de Conclu-

fie zelfs , waar by den Eyfcher befluyr,

dat den geproduceerden gevangen , heb-
bende zodanigen misdaad begaan, als

in 't cerfte deel bewefen ftaat
,
gecon-

demneerd cnde geëxecuteerd zal werden
in gevolge van het tweede deel , op
dusdanige of zodanige manieren.

„ 't valt zomtyds voor, dat perfooneriy

dusdanig aangeklaagd , door den ^aad
toegelaten werd , iemand tot hare
voorfpraak te gebruyken , als wan-
neer de fake werd afgehandeld by
eyfcb ) antwoord, replyk, en duplyk.

„ Insgelyk gebeurd het , dat tegens

„ eenige luyden van qualiteyt over mifu-

„ fen , ongetrouwigheid , en quade Com-
portementen^ (j'c. geprocedeerd werd ifi

fcriptis , ter oorfake , dat in lerbale

Ie Proceffen alle omftandigheden niet

wel konncn werden aangewefen,
maar dit ftaat ter difpofitie van den
Regter.

„ De hoedanigheid , of langduurig-

heid van 't pynigen zal niet ter gelief-

te van den Fifcaal ftaan , maar van

de 'R.aadsperfoonen , daar toe gecom-

mitteerd.

„ In 't Concipiëren van Eyfch en Con-

clufie in Capitalt-Crimineele Saviken

,

moet eerllelyk de Saake van 't delict

met alle omHandigheden naaktelyk

cnde klaiulyk werden vertoond , met

„ De Fifcaal bediend zyn Officie niet

ter goeder trouwe , wanneer hy zig
zclven tot Rigter iteld van ^tefiien,
die over flaan, vcgtcn,en injurien tus-

fchen cenigc luyden , ontftaan , gelyk
wy tot ons leetwefen vernemen meer-
maals gcfchicd te zyn , en dat de de-

'Jfien gefchieden met afnemen van
boeten aan de eenc zyde,ja wel zom-
tyds aan beide de zydcn, zonder de
zake voor den ^aad te brengen , van
welke fnoodheid UE. zig dan zal

moeten wagten , cnde wanneer, par-
tyen Contendenten , voor 't Regt age-

rende^ UE. bevind, dat 'er in de za-

ke eenig deli^ fchuyld , zo zal TJE.

vermogen verfock te doen , om we-
gens L^£.ampt geintcrponecrd of tus-

{chengevoegd te werden , mits wel-

,j ken dan de/'«;//j^v,dic beledigt heeft,'

Rr i Ampts-f
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„ amptshalvcn zult aanfprckcn , cnde

„ tegens hem zodanigen cyfch doen, als

„ na Rcgtcn zult bevinden te behoo-

), ren.

), Wyders incumbcerd den Fifcaal de

„ executie van alle civiele i-onniffen^ die

„ in de refpeBive gercgts-banken wcr-

„ den gcflreken , te weten , zo wanneer
iemand gecondemncerd 'is ^ in betalinge

J5

5, van ecnige/èw»/f , of anderfints , cn-

„ de na gedane citatie
, fommatie , ende

„ renovatie , egter gene voldoeninge

j, prejïeerd , mitsgaders in Rade executie

jj gedecerneerd , zal den Fifcaal met l

5, Gecommitteerden uyt den re/pectiven

5, Raad zig vervoegen ten huyfe van

j, den gecondemneerde , ende aldaar 't zy

5, met , of tegen dank van den Eygc-
genaar zodanige Goederen ligten,

ende na zig nemen, als met advys van

Gecommitteerdens te rade werd , om
daar aan , en by verkoop , de vol-

„ doeninge van de gecondemneerde foni'

'me te vinden.5}

,, Maar indien gene Goederen
, ge-

„ noegzaam tot voldoeninge van 't von-

jj nis
, gevonden werden , zal de gecon-

„ demneerde , met licentie van den Heer
j, Gouverneur ^ binnen 't Kafieelin Gyfe-

5) /'«g gebragt werden , tot korte van

,, hem zelven, of die gene, van wiens

), wegen hy Gegyfcld werd.

„ Ende zal UE. voortaan niemand,

,j civilyk gegyfeld , mogen largeeren^

j, voor en aleer hy zodanige korten zal

„ hebben voldaan.

„ Ten welken eynde van alle incarce-

„ ratien pertinente Notitie zult houden,

5, met aanteikening van den dag , op
5, dc\vt\kc diC delinquanten ,, o( infolventc

„ perfonen^, werden gelloten.

„ Zoo wanneer UE. over civiele mi-

„ Jufen iemand komt in Regten te bc-

„ trekken, ende dcfelve, na ///-/> fl'f/^«/-

„ ten , egter niet comparecrd , zult met

„ goedvinden van den Rade , zodani-

„ gen pcrfoon mogen incarcereren , ende

„ egter tegens den zelven zodanig pro-

„ cederen, als behoord.

„ Indien UE. iemands gctuygcnis van

j, noden heeft tot certificatie van uwe
„ proceduren , zal niemand daar inne

„ wcigerig mogen zyn , of , wcigerig

„ welendc , zal UE. zodanigen perfoon

„ voor zynen Competenten Regter citeren^

5, ende verfocken , dat hy getuygenis

„ der waarheid in faveur der geregiig-

„ hcid geve.

INGE VAN
„ 't Is wel waar , dat ieder voor zy-
ne Competente Regters moet werden
geciteerd , maar alle ontrouwigheden,
fraudatien van Tullen , Zcgel-regt

, ge-

perpetref7-d tegens den wcUtand van de
Getierale Compagnie .^ mogen voor gec-

ne andere bank, als voor den R««</ van
Jufitie^ aangeklaagd werden.

„ Ende daaromme , zo wanneer de
Opperkoop'man , bedienende hier 't

ampt van Ontfanger , UE. aanwyfing
doet, dat zulke o? %\i\ke perfvoncn des

Compagnies geregtighcid , Tollen, Pag-
ten.^ 6cc. hebben gefraudeerd , of in

mancquement van betalinge blyven,zal
UE. zodanige Delinquanten gehouden
zyn voor den 'Kaad van Juftitie te be-

roepen, ofte te incarcereren, na. fwaar-
te van 't Delict.

„ Ook indien UE. cenigc ontraven-
tie , of ontrouwigheid in cas voorfz;

zelve komt uyt ie vinden, alwaar 'É

fchoon de Opperkoopman zulks niec

hadde aangegeven , zult egter uyt ei-

gen -motief , amptshalven , met de
Regtsvordering voortvaren.

„ Zo zal UE. zig altyd als gevoegde
moeten ftellen by de Pagters tegens
zodanige, die haar gercgtigheden , haar

uyt kragt van PagtbrievenCompetnen-

de , hebben verkort.

,, Alle Vaartuygen , buyten dit Göa-

„ verncment vertrekkende , /uit ver-

„ mogen te vifiteren , om te vernemen,

„ of zy geene meerdere waren
,
gelden ,

„ ende Koopmanfchappen komen te ver-

„ voeren, als by de Schippers, oi Anna-

„ chodas , is aangegeven , ende op dcrt

„ dors van hare Paspoorten getekend

„ rtaat, meede of zy gene fpeceryen , of

„ ongelicentieerde perfoonen , tragten te

„ verbergen , ende hier inecnige de

„ minde misdaad bevindende , zult «r-

„ refl doen op volk , ende vaartuyg,'

„ ende tegens deCentraventeurs naReg-
„ ten procederen.

„ Insgelyks zult de Vaartuygen van

„ Cbineefen, ende Burgers, van Java of

„ elders van buyten dit Gouvernement

aankomende , mogen ende moeten
vifiteren, fcherpelyk lettende, of zy
ook eenige verbode perfunen, ofKuop-

manfchappen , mede bicngen , dewyle
dien handel ecnclyk op 't voeren van

„ eetwaren is ingewilligd.

„ Zo zult ook niet alleen vermeugen,

„ maar volgens fchuldigen pligt gehou-

„ den blyven , de fchepen , van Batavia

„ komende, te vifiteren aanflaande zo-

dani-

•))

>)
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ÓAmge pa> iiculicre Koopmanfchappen, als

daar inae zult bevinden
,
gclyk dan

• 2.

3^7

ook in 't lofTen der ichepen wellchcr

pelyk agt geven zult , dat gene pai--

tict'.liere ongeoorlot'de Goederen te

lande werden gebragt.

„ In 't vertrekken der fchepen moet
nagevoricht werden, of gene Contan-

ten tegens den tene:ir der Placcaten,

werden vervoerd , want de Ordre is,

dat dezelve penningen o'p fViJfel gefteld

zullen werden.

„ Ende
komen .

gelvk nu in gebruyk is ge-

d^t alle Wijfel-brieven by
den F//?.'/.;/ mede werden geteikend,

als moetende alle tellers de deugde-

;

lykheid met eede beveiligen , zo zal
]

VE. icherpc agt nemen , of zodanige
|

getelde penningen met geen avcregtie
i „

ende tegens de E. Companies voordcel I „
Ih-ydendc middelen zyn geconquefteerd^ „
ende indien gewaar kond werden, „
dat hier inne eenige hapering is, zult ' „

Ampliatie op de Ordre vari

den Ftjcaal.

„TTErmits de Compagnie V>t gerief

„ V van de Ingcfctenen alhier , als

ook van de nabuurige plaatfen, wel-
ker Slaven weggeloopen zynde , na-

deihand elders komen gevat , mits-

gaders aan dit Kaficel gebragt te wer-
den, het vangloonuytichiet j om door
de Eygenaars met rcflituiie van het

zelve geld, en de onkolten van 'c

fluyten,&c. weder geloll te werden,
ende dat wy ervaren dicnwegcn zo-

danigen nauwe reekening^ ofte Notitie

niet werd gehouden, als het wel be-

hoord , agtervolgens zeker apart

Boekje by den Capiteyn dezes Guarni-

foens berultende , ende tot dien eyn-

de onder andere door ons geformeerd^

ofte opgefteld , mitsgaders dat het

zelve door den ¥ifcaal^ als van de pen

gy zodanige penningen onder de hand
I

j"^ zynde , ende die wegens de fake der

van den Cajjier vermogen te arrejiee

ren ^ ende den Qompetitetir voor regt

vorderen naar eyfch van faaken.

„ Behalven een gemeen bevel , we-
gens 't onderhouden van alle Vlacca-

ten^ zal UE. zonderlinge agt nemen,

dat de d;igelykle kleine contravcntien

terftond met de daar toe ftaande boe-

ten werden gecorrigeerd , als daar zyn,

het tappen op onbehoorlyke tyden

,

ende plaatfen
,
qualyk gadeflaan van

de waterlofingen in 't regenmoeJJ'on^ 't

werpen van hiiyi-vtiyUgheden op onbe-

hoorlyke plaatfen , 't verfuym der in-

landers , en het toepaggercn van haar

huyfen , en erven , ende diergelyke

meer , als by ftnguliere Vlaccaten zyn

verboden.

„ Ende gclyk het in billigheid be-

ftaat , dat de Gercgtsdienaars (hier

Caffers genaamd ) in 't exerceren van

haren latt gnnninteneerd werden , zo

moet ook Icherpclvk beforgdblvven,

dat zy met quade for^e bejegeningen

niemand moeyelyk zyn.

„ De boden , ende refpective Secreta-

rijfen , zullen den Ftjcaal ten dienile

(taan, om dagementen te doen, ende

fcbriftelyke injinimenten te maken , mits

de YifcaaJ belorgd, dat zy luyden, na

dat de 'vonnijjen zyn geweien , daar

van hare Competente SalariJJht mo-
gen trekken.

H'^as Getekend,

„ gevangens, ende misdadigers , fpecia-

le kennis moet hebben, gevoegelyker
in ordre ^ en «a^ra^e netheid zalkon-
nen werden gehouden , is dierhalven

onze lall by defen , dat hy al ten eer-

llen zonder verlloffinge een niewm
boekjen zal hebben te formeeren , op
dezelve mode,gelyk het tegenwoor-
dige ingefteld is , beftaande in zeven
Cohieren , te naeten :

35 , De Lyfle van Cofnpagnies lyfey-

„ genen, zo Mannen, Vrouwen
j

als Kinderen.33

z. Dito van de opgevangene /«^/V/-

ve Slaven , particuliere liedea33

33 toebehorende.

5)

3 . Lyjle van de gecondernneerde Euro-

„ piaanfe Deimqitanten , Comps,

„ Dienaren zynde

dito van allerhande Gecondernneer-

de , geen Comps. Dienaars we-
tende.

33

3»

53
'. Naamen der Hoewajnohelefen , vari

„ Hitoe hcrwaards gevlugt , en

„ aan den ILoodenberg alhier wo-
33 nende.

„ 6. Naamen der Mooren, OJlagieren,

„ mede aan dciiKoodenberg woo-

Amboina aan 't Kafteel

Victoria , den lo Maart,

1678.

ANTHONIO HURDT.

33 nende.

33 7. Lyfl' van de Perfinen , die over

„ fchuld als ongehoorfaamhcid,

„ ontrent hunne refpectiveOrang-

„ kajen^t Opperhoofden, (^c. buy»

„ ten forme van proces binnen 'c

„ Kajkel gedetineerd zyn,

Rr
3 Én=
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„ Endc om te vmnabufen, ofvergc-i Buiten de zaken, in defc InftriKÏlié

"^'^'''^''^
.

„ tclheden in deze nodiec o/'/?r^'rt«//>
!
gemeld . ordonneerden haar Edellieden in ,'/l^

vocgdi)•>

51

??

»

15

15

51

55
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51

31

31
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31

51

onderworpen te zyn , zal de Guarni

foen-jchryccr mede Notitie hebben te

houden , van de Gevangens , die da-

gelyks in 't fort gebragt , en weder

gelargeerd werden , 't geen de Fifcaal

dan alle Saturdagen tegen de zyne

confroHteren moet ; wel toeficndc , dat

niemand van de eene ordre in de ande-

re gellingerdwerdc; als by voorbeeld,

dat men gctmrylieden ovcrfchuld,of

misdaad , in de ketting gaande , nog

ook pariictdiere Haven , daar geen

vangloon voor uyt gefchotcn is , on-

der 't Cobier van fugitiven regiftreere ^

gclyk reeds al gefchicd is, inmiddens

zal niemand van de opgcvangene (la-

ven vermogen gelargeerd te werden,

voor ende aleer het uytgefchotenc loon

by een briefken door den Fifcaal ge-

fajjeerd ^ en van den Gouverneur on-

derteikend , aan den Cajjier betaald , en

door den zclven quitcntie daar op ver*

leent zal wezen , welke quitantie dan

voords den Opperkoopman moet werden

toegebragt, om dierwegen medeaan-

teikcning te doen , en dtzelve te be-

waren, gelyk ook even zulks gefchie-

dcn zal, wanneer het verfchot aan de

opbrengers verftrekt werd, except

^

dut die Ordinantie by den Casfter tot

zyne verantwoordingc blyveberulten.

j, Maar dcwyle het meermalen ge-

beurd , dat zodanige Fttgitiven in de

Gevankenis komen te fterven , waar

by dan de E. Comp. haar uytgefcho

11

55

11

31

35

51

51

55

11

51

51

55

51

5»

35

33

15

53

11

55

31

15

33

51

15

ten geld gemeenelyk verlielt
,

gelyk

ook de onkollen , die in de laak van

dito ilaven gedaan werden , zo heb-

ben wy met Jd-vy^ van onfen SncCss-

feur^ den Heer Robkrt de Ficq^goc<l-

gcvonden voor rifico van dien de ey-

genaars op 't loflen der zelve te laltc

te brengen. Nanielyk

:

^, Die in deze Provintie woonen , en

haare flavcn binnen 6 maanden niet

konnen loflen, voor el kcRyxd., wel-

ke aan de opbrengers betaald is ,
i of

iz; voor IC, en zo voords, en, die

verder afwoonen , als in Bauda , of i

Ternatc, na verloop van een jaar, me-

j

de zoodanig , bchalven de onkolten;

t ]aar i6ó8. den ii Jan. nog, dat geen
Fifcaal mogt Sjabandar zyn, keurende
wel uitdruckkelyk af dit aan den Fifcaal

van Zyl toe te Itaan , fchoon 't Sjaban-

darfchap hier van weinig belang was.

In 't jaar i66p. den 9 May vonden
de Heeren in 't Vaderland goet , om de
Fifcaalen in de plaats van | de i der boe-
tens toe te leggen , om hen dus te meer
tegen alles te doen waken (hoewel het
naderhant den 16 Jan. löpp. weer tot

^ gekomen is) waar nevens haar Edelhe-
den den 1 1 Aug. in 't jaar \6j6. alle na-

latige Fifcaals in hun Ampt met Depor-
tement, en Conüfcatie van goederen be-
dreigden.

In 't jaar 1681. den 14 Maart belaf-

ten zy in alle Criminele vonniflTen de

Charafter van zynHoogheituitte druc-

kenj en in 't jaar 1685. deni8Febr.by
alle t'zainenrottingen Parate Executie te

doen.

Zy verboden ook in dat zelve jaar den

19 Juli geen quelfien van dorpen tegen

malkanderen met deuiterllegellrengheic

te vervolgen.

In 't jaar 1681. den z Maart voegden
zy hier by, dat de Fifcaals voortaan ka-

mer -boekjens van Jullitie dienden te

houden.

In 't jaar i6go. den if. Fcbr. ordon-
neerden zy , dat de Comp. de koften der

onvermogende misdadigen vöbrtaan dra-

gen zou.

In 't jaar 1(^91. den 14 Febr. herha-

len zy, dat de Fifcaal van oudsher een

Lid van den PolitiquenRaadwas,endac
hy ook een rekening by de boeken heb-

ben $ maar als hy zaken buiten laft onder-

neemt, en die verlielt, men hem welde-
gelyk in de koften condemnecren moet.

üok dat de Raad geen zoldaat licht in een

maand gagie moeit verwyzen.
Ook wilden zy in 't jaar idpp. z.

January , dat hem geen hooger boetens ,

dan de dienaars te goed hadden , toege-

gcwefen , en den 22 Feb. voegden zy
'er by , dat alle vacatie-gelden van Ge-
committeerden afgefchaft zouden wer-
den.

Zy fch reven den 2 Maart des zelverr

jaars den Fifcaals ook aan , dat hy niet
nopende het fluyten , 6vc. waar op ->

,, . , ,
'

, •' „^
j '^

1 » I .» /i „^ „ ., 1 I
moeit denken, daar toe van haar aange-

dan wel te letten Itaat, en zal ook no-', , ,
'

, ^-

,

P,
j. ,- ,- j , j 11 Hcld te zvn , om de menllchcn, als c
dig weien te veriorgen , dat den Heer - ^- '

'

f^~ ,
-„ j, n / I

hem maar in t hootd ichoot, te plagen.
Gouverneur de weerga van dito iJo«- j t j .11

- -^ - ~ ' maar in tegendeel om de vroomen te hel-

pen , en om de Vrede en Ecndi-agt te

betragten ; verbiedende by haarichryvens

den 29 February wel uyt-

jcn ter hand gci\.G\d\vcx^t ., Suppleren

de het zelve m;undelyks met het gene
daar in aan- en af te Ichryven is.

Was Getekend

,

Ainboinadefca 14. May, \i-!%.

ANTHONIO HURDT.

in t jaar 1Ö97.

drukkclyk,om geen fententien te vellen j

waar by exorbitante boetens tenbiteder

Inlanders uytgewefen, of geeyfcht wier-

den j dog wel mogende lyden , dat het

Ma-

./ 1

^1
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Mndat-rookcn in Inlanders en flaven,

maar geenlïns ontrent andre doorde vin-

geren gefien wierd.

Zy ordonneerden denFifcaal in 't jaar

Kïpp. den 27 Febr. ook , na de Over-
wigten onderfoek te doen i ftondenhcm
de helft van de aangehaalde Goederen
toe ; dog by Confifcatie van Goederen
20 kon die , als 'er vrouw of kinderen

waren , niet verder als tot de helft

gxin.

Ook wilden zy in 't jaar 1700. den

9 Febr. , dat men by alle Gondemnatien
de Kerk bedenken zoude.

Wietot Totuytvoeringvan zyn Ampt zynden
ditAmptFifcaal ook een Sergeant -Geweldige,
hctbe- zynde zo veel als een Onderfchout , ne-
quaam- y^^g j- of (5 Caffers toegevoegd , voor

fchynd ''^^'" ^an welke Caffers de E. Compag-
gekoren nie f Ryxdaald. 's maands aan hem be-
temoe- taald.

den)^^'^'
^"^ eenbequaamFifcaal te zyn, dient

zulk een man wel een groote kennis en

memorie, van alle Refolutien, en Plac-

caten, te hebben ; weshalvcn een Per-

foon, die bevorens Secretaris van den
Landvoogd geweell is, daar toe wel de

bequaamlte fchynt te zyn.

Het inkomen van den Fifcaal is alle

maand fo gulden , dog hy mag geen

koftgeld trekken j hoewel ik meyne,dat
hem 2 Ryxd. Brandhout-geld 's maands
toegelegt is.

_ Indien hy tot een Koopmans- bedie-

kómen; "'^g overgaat, wmthy aanitonds 60 gl.

en ver- ter maand , en trekt dan ook de verdere
<^" Emolumenten, als aan de andre Kooplie-
^

den toegelegt zyn, gelyk dat haar Edelhe-

den in 't jaar i6p5. den 25 Febr. On-
trent den Filcaal , Pietcr de Bocq

,
ge-

liefden te ordonneeren.

De Fifcaal beforgd ook terwyl de

Landvoogd op de Hongi-togt is , dat 8

dagen van te voren ider een aangefegt

werd zyn Bamboefen met water buyten

te zetten, en ryd na expiratie der zelve

met Gecommitteerden , en Wykmee-
fters rond , en doet ook de wegen fchoon

maken.

Van den Guarnisoen-
BOEKHOUDER.

Vanden Naait den Fifcaal volgt de Guarnifoen-

Soldy- Boekhouder in rang. Hy werd anders
?'"^'|" ook wel de Soldy-Boekhouder genaamr,

om dat hy boek van alle de zoldyen houd,

ieders rekening, als hy hier komt, in-

boekt, en als ny vertrekt , hem ook zy-

ne afrekening geeft.

Dit is wel het voornaam Itc van zvnc

bediening, waar toe hy ook een byzon-

der Comptoir, en zes borilen onder zig

heeft, om hem in 't houden vandeSol-
dy-bocken bchulpfaam te zyn.

319
Vcrfcheyde poften, de Soldy-boeken

rakende, zyn ons in de voorgaande In-

Itruftie voorgekomen , tot welke wy
den bcfcheyden Lezer wyzen, om geen
ecne zaak tv/emaal , buyten nootzake-
lykheid, te hcrfchryven.

In 't jaar i6f7. ordonneerden haar E- £„ y^nt
delhedcn denzelven,op rekening altyd te gene

fpecificccren , waar en by wie iemand liaarE-

Teftamcnt gemaakt had; envoeoden in*!^"^^'
, ^ o . L , ,11 den on-
t jaar i6fö. erby, om t verltrekteaan

5^^.,^^

iemand altyd tegen 69 ftuiv.deRydr.op hemor-

te brengen j begerende by hun fchryvensdonnce-

van den 23. Novemb. in 't jaar i666.^'^^'

dat de Soldy-boeken op ult°. Februari

zouden gefloten werden ,den fJan. ifiSo.

daar by voegende, dat zy mee 't eerlle

fchip moeften ovcrgefonden werden.
In 't jaar 1670. den 23 Mey ordon-

neerden zy wegens perfoonen , die in 't

Vaderland jaarlyks eenigc maanden gagie

vermaakt hadden, geen geilotene reke-

keningen in te fchryven, nog die te be-

talen, dan alleen zo verre als de dood-
fchulden betrof. Ook verboden zy ccni-

ge appointementen of verkregenc von-
niffen hier te betalen , dan na dat die

door de Heren Bewindhebbers geautho-
riieerd waren.

Van boeken , na 't Vaderland gefon-
den zynde, wilden zy geen rekenmgen,
dan aan vrygewordene perfoonen , en
die niets in 't Vaderland vermaakt had-
den , ingefchreven of betaald hebben

}

voegende hier by , dat de gagien en re-

keningen der geleende zoo lang zouden
ftil Itaan, tot dat zy weer in dienit aan-

genomen wierden.

1674. den if Dcc. ordonneerden zy
aan te halen , waar iemand geilorven

was, (dat zy in 't jaar 1676. 28. Dcc.
renoveerden) verbiedende om geen afge-

flotene rekening aan iemand , dan alleen

aan de Guarnifoen-Boekhouders zelfs, af

te betalen.

Zy ftondcn in 't jaar 1680. den I7jan.

toe aan die genen, welker tyd uit was,
||te mogen veritrecken > den 17 May
daar by voegende, dat 20 iemand zyne
maanden, die hy vermaakt had , al-ge-

fchreven wilde hebben, dat eerll: door
een Secretariale A6le van Revocatie van
hem gedaan , en dat die dan door den
Guarnifoen-Bockhouder na Batavia ge-

fonden mocft werden , om daar op ap-

brobatie uit 't Vaderland eerftaftewag-

ten, en niet eer de zelve maandgelden
op de Soldy-Boekcn afte fchryven, wel-
ken laft zy den 21 Febr. in 't jaar 1087.
hcrnicuden.

In 't jaar i(5S8. den 2(5 Auguflus or-

donneerden zy jaarlyx ccfn lyil: van de
gequalificeerde Dienaars, en ifiSi. den

14 Maart ook de MonilcnoUcn over te

zenden. Ontrent 't overzenden van re-

kcnin-
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kenen, waar op betaling veifogt weid,l r.ullcn komen, binnen zes weken na hun
ordonneerden 7.y den 2, Maert in 'c jaar

j
dood met de te goet Itaande renien , by

1688. de namen defer heden, ten behoeve de Negotie-boeken te doen aiïciiryven.

en by de Soldy-bocken op rekening van
den overledenen, weer in te nemen, om

van welke dit verfogt wieid , by een

aparte Memorie uit te druckcn. Ge-
trouwde Dienaars, te quaad Itaande, mog-
ten maar halve gagie genieten j verbie-

i
geordonneerd is, te handelen, dat is,

dcnde ni 't jaar i^pi. 14 Febr. aan de I dit alles ten eerllen aan de vrienden over

daar mede zodanig ,als met de contanten

zelve , als Curatores ad Lites , dat zy

geen boedels met proceflen , of andere

onnodige lallen , zouden hebben te be-

zwaren.

In 't jaar 1693. den 10 Maart, en z

April, ordonneerden zy by verllrecking

op rekening van maand-gelden, op de

kleeden eerll a 70, toen a fo. per ccn-

to winil te moeten rekenen : dat de

contanten, en 't geprocedeerde uit dele

of gene boedels der oveledcnen, wel te-

gens 60 lichte Ihiivers de Ryxd. op re-

kening mogtcn geboekt , dog uit een

notitie voor de vrienden in het Vader-

land 'erby gevoegt werden, dat zy voor

de Ryxd. maar )'o iluivers zouden moe-
ten ontfangen.

In 't jaar lópf. den 21. Jan. ordon-

neerden zy , ook de Soldy-boeken, in op

te maken.
In 't jaar \69j. den 8 Jan. beladen

zy , jaariyks aan alle Dienaren, welker
rekeningen lopen, by 't lluiten der boe-

ken, tenoverïtaan van twee Suppooften
hunne rekening te geven, en nodige aan-

tekening daar at in de boeken te doen.

Verbodenin 't jaariyoz. pFebr. geen
fchulden van overledene ongctroude
Comp. Dienaren uit hunne te goetheb-

bende gagie, fchoon al vonnillcn door
den Rcgter daar tegen geveld lagen, aan

eenige Crediteuren te betalen, maardat
alleen , uit 't gene hy verder nagelaten

had, te doen, en de rekeningen van zyn
te fgoct flaande gagie aan de Heeren Be-
windhebbers ter Kamer, daar hy uitge-

varen is, te zenden, met by voeging hoe
veel hy dan nog aan zyne Crediteuren te

zigt van 't verantwoorden van de boe-
j

quaat gebleven mogt zyn, om tot debc-
delsder overledenen, wel te examineren,

!

taling der zelve de behoorlyke Authori-

of de zelve behoorlyk geiloten waren jzatie te erlangen, en zal hy alleen die-

of de inichryving van het tweede Ven-
|

nen op de laatlle Soldy- rekening in te

ditie-boek met het eerfte, of met 'tori-

gineel , accordeerde , of die ook door

de Gecommitteerden , die de goederen

geinventariieerd hadden , ondertekend

waren, en of alle de pollen van afbeta-

ling behoorlyk met QLiitanticn en Ap-
pointcmenten geverifieerd , mitsgaders

boeken , dat hy tot begraving dcszelfs

zal verftrekt hebben, de menagie ontrent

alles behertigcnde.

Ontrent de afgeflotene Soldy-rekenin-

gen zo wel van getrouwde, als van on-
getrouwde, ordonneren zy in 't jaar 1703.
den 2p Jan. dat die mede eerft, volgens

of die ganfche rekening byCalla en Ne- order der Heeren uit 't Vaderland van
gotie-boekcn , behoorlyk verantwoord
was , doende daar van fchriftelyk rap-

port, omby de Rerolutie,dien aangaan-

de , gcinfereerd te werden , moetende
de Gecommitteerden, die de Venditie

bywoonen, de zelve zyn, die de goe-
deren geinventarizecrd hadden, ent'el-

kens 't Venditic-boek tegen den Inven-

taris geconfronteerd , en van de bevin-

ding 't nodige onder aan gctekent wer-
den.

In 't jaar i69f. den zz Febr. eyfch-

ten zy de Monllcrrollen , en die der

gequalificcerden dubbcld over te zen-

den j en dat de Soldy-boeken tydig

klaar, of ten minllen ultimo Aug. (zoo

zy in 't ia;tr i6<)6. i Maart ordonnee-
rcn) of wel onder ultimo funi (ioo zy

den 23 Juni in 't jaar 1700. na 't Vader-
land gelbnden moeten werden aan de
Heeren der Kamer, daar hy uitgevaren

was , en dat die gagien niet eer mog-
ten betaald werden , dan na dat de

approbatie der Heeren daar op te rug

gekomen was ; maar dat de lopende re-

kening der getrouwden, zulx niet fubjeét

was , hoewel zy begeerden , geen in-

fchicking voor defe en gene Weduwen,
in 't overdragen van het te goede in de
nieuwe boeken te gebruiken i maar dat

zulke rekeningen aanltonts na de dood der

getrouwden zouden werden afgelloten.

Dit Ampt vandenSoldy-Bockhouder'^'''.'-'''^;

t geen weynig aanzien of voordeel m^^^ji^
zig zelven heeft, is een van de flechtfte, Ampt.

hoewel hy (gelyk wy zien zullen) mede
by Schryvens van den f Febr. 12 en 27 een Lid van de drie voornaamrtc Raads-
Nov. 1697. bclalten) geiloten moeiten vergaderingen is, en nevens alle de Le-
zyn> verbiedende in 't jaar 1696. geen Uien van den Politikcn Raadt, (daar hy
rekening van de l])ienaren te anclteren.

[

de laatlle van is) ook die eer geniet, dat

Ook belallcn zy den 20 Maart des 't zy in 't Fort, 't zy elders, daar een
zelven jaars de penn. van overledenen, I zoldaat op fchildwagt Haat, 't v/agtsvolk

by de E. Comp. op Interell Itaande, en 'in 't geweer geroepen, en 't geweer voor
welker boedels ouder zyne Adminillratie 'hem geprefcntecr: werd, waar van on-

dcrtulTchen
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dertufTchen de fchoorfleen niet rookt.

Men noeint dit Comptou- , om dat 'er

geen voordcel op fit , het Roggen

-

broods-Comptoirj en daarom is hy, by't

openvallen van eenige buyten-plaats
,
ge-

meenelyk de naafte , als hy wel by den
Landvoogt (laat, en hem in den Raad
noit tegengevallen is in 't Hemmen, al-

zo dat lang onthouden , en hem dan te

pas gebragt werd : want om te toonen,

dat de Landvoogden zig daar niet aan

binden , de Heer Schagen had in 't jaar

lópi. de Oppcrhoofdsplaats vanOma al

aan den Wmkelier Vander Voorte vail

toegefegt , fchoon die regtvecrdig den

Guarniloen-Boekhouder, ^///o«i Snaats^

tocquam ; die ze egter door directie van

zyne Vrienden tegen wil en dank van de

Landvoogd kreeg , die anders niets te-

gen zyn perfoon , of dienft , dan alleen ' inkomen

Bit
dat hy tot dit ampt nog wat te jong
was, vvill in te brengen ; behalven dat

hy in geen gefchil ter weereld toen met
dien Heer leefde , doch die cgier toen

gedagt had hem te doen voorby gaan,
dat hem in de vergadering mille, en ook
geweldig fpcet. Meinde nu die Heer
dit aan Snaats , zonder dat hy hem ee-

nige reden gegeven had , te ontdraejen

,

en hem daar van te ontleiten, wat zou
hy dan niet doen, als hy tegen de Suldy-
Boekhouder vertoornd was. Dierhalven
kan men licht zien , dat zulk een Die-
naar , zoo hy hope tot een beter ampc
behouden wil , bundeling in alles van
de Landvoogd afhangen moet.

Hy is Onderkoopman met 40 guld.

ter maand, f^ Ryxd. kollgeld, 4 kann.
Wyn, zynde dit, mynes wetens, al zyn

VYFDE HOOFDSTUK.

Vy/«
^f» Geheymfchryvcr, en van alles

.^
dat zyn Am^x. betreft. Hoe dezelve,

wo_^ iv/« f/r/i Landvoogd , nog r^j» </f« Raad , behoorde af te hangen. Inllru-

ctie voor den Gcheymfchryver. Verdre Ordrcs/;«;w Edelhedcn ontrent zyn AmpC
gegeven. Van den WinkcUcv, en zyn Ampt. Inftruftie ^'oor fl'f« Winkelier. De
Prys-Courant: Rendement. Van den Caillcr. Inftruftie voor den zelven. Van
de Opper-wondhelers van 't Kafteel , en '/ Siekenhuys. Van den Politycqucn
Raad. Van den Raad van Jultitic. Van den Land-Raad. De Vergadering van
Klecne en Huwelyks-Saaken. De Wecs-Meeflefen. De Chineelche Boedel-
Meeilers. Van verfcheide Pachten. De Ziel-Befchryving hier. Wanneer de Le-
den van de Jullitie en Rorger-üfficieren gckoren iverden. De wyfe van Leven bier.

Hoe gemakkelyk een Vrouw het hier heeft. Boboto. Qiiade Slaven ^fir« een

groot Ongemak. Verdre aanmerkingen over de zelve. Een oude Ooderfche wyfe
van Sleutel-dragen opgehelderd. Reden luaaromfommige Slaven zo fwart zyn. Van
de Borgcr-Capiteynen. JVat Waaren men van Macaflar hier brengt. En ivelke

zy r<3« lava's Nuord-Oolt-kuft, o/ i;i2« Batavia , herivaards aanvoeren, fVat voor
Geld hier gangbaar is. Wat hier van Bali, Bima, en meer andere Plaatfen aange-
bragt werd- Van wat voor andre middelen de Vryliedcn hier bejiaan. Waaren, in

Amboina vallende. Wie de Nagelen uyt de Moluccos eerjl bier gebragt heeft.

Amboina, '/ eerjlc Proeflluk van Nederlands Mogendheid in Ooft-Indien.

Den Secretaris , of Gcheymfchryver van de
Landvoogden van de Politycqucn Raad.

NAafl den Guarnifoen-Boekhouder,

vaimcn volgt in rang dc Geheimfchryver
Gehïim-van den Landvoogd, die den Polityc-
fehryver. quen Raad in die hoedaniglieid mede

diend , en dien als fluy t , volgende daar die

Raad verlcheid altyd , onaflcheidelyk zo-

danig ,dat in zulken geval ook zelfde Pre-

dikanten , die anders na den Capiteyn
komen , dan na hem eerll volgen, daar

anders een Lieutcnant in rang naait

de Fiicaal , en voor den Guarnifoen-
Boekhouder

, Secretaris , en alle andere
Onderkf^oplieden gaat.

II. Deel.

Het Ampt van Geheimfchryver van
den Landvoogd is een van de mocjc-
lykfte in dc ganfchc Landvoogdy, alzo

hy alle faaken , niet alleen tegenwoord igcj

maar ook vcrledcne, door en door dicnc

te kennen, en dus den Landvoogd , en
den Raad ontrent alle vorige Reioluticn

licht te geven j waarom ook de Land-
voogd gemeenclyk een Perfoon na zyn
zin daar toe kiell, of op approbatie van
haar Edelheden aanilelt.

Zulk een Secretaris dient wel alle Re-
foliicien , van den beginne af hier ge-

nomen , te doorlopen , en een grondige
kennis te hebben van alle de Ordres, en
Bevelen , van tyd tot tyd door haar E-

S f ddhe<
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En van

alles , dat

Aoipt
beircfc.

Hot den

Kclvcn

,

volgens

des

Scliry-

vcis oor-

deel,

nog van
den
Land-
voogd ,

nog van
den
Raad,
behoor-

de afte

hangen.

dclhcden gegeven ; dog het hangt daur

veel aan , dai 'er ter Sccretary goede Re-

gillcis van den beginne af over allerk-y

faaken gemaakt zyn, die dan de Succes-

feur zeer licht vervolgen kan.

Wat nu tot het ampt van zulk een

bedienden behoord , biengt ten naaftcn

by zyn naam mede. Hy is de i'chryver,

oï de hand van den Landvoogd en den

Raad, om alles, wat door hem en Ra-

den beilotcn is, net, en getrouw, op te

teckenen , en is ook verpligt verder al-

le zodanige brieven , 't zy na Batavia, 't

zy na andere Gcwellen, waar heen het

den Landvoogd , of voor zich , of uyt

name van den Raad , ordonneert , te

fchryvcn , en dit alles ook gcheym te

houden j maar het gebeurt ook wel, dat

zulk een Geheimfchryver vceityds in 't

opilellcn van een Relolutic uyt de No-
tulen , die de Landvoogd cerit relu-

meert, meer den fin des Landvoogds,

dan wel de lechte meining van die ver-

gadering, volgen moet j alzo hy, anders

willende doen , met de nek van hem aan-

gcfien werd , zonder dat de Raad be-

letten kan, dat de Landvoogd hem niet

onderdrukt, wanneer 't hem maar lult,

en in 't hoofd komt. Met een woord,

de Geheimfchryver moet maken , dat

hy de gunll van den Landvoogd behou-

de, zo hy wil gevorderd zyn, dat is,

hy moet hem blindeling gehoorfaamen

,

en noit het allerminftc tegen hem , al

zag hy cok nog zo klaar , dat de Land-

voogd andren verongelykte , onderne-

men, of hy is een bedorven man > alzo

die Heer hondert middelen aan de hand

heeft, om zulk een man te foeken , of

hem, hoe voorfigtig hy ook wefenmogt,
door overtollige beveelen te dwingen

zich dood te pluggeren, zonder hcmoit

te helpen j hoedanige lieden ik wel ge-

kend heb , die een goede gevvifle , dog
een llegte beurs, en zeer weinig tyd had-

den , om te eeten , of te flapen, hoewel

zy egter noit geen genoegen konde ge-

ven , om dat zy den Landvoogd in alles

niet bundeling konden,nog wilde volgen.

Een man van die bediening moeft

al mede geenllns zodanig van een Land-

voogd
,

ja , om recht te fpreken , hy

moeft zeif van den Raad, nog van nie-

mand, in faaken , daAr in zyn gemoed
vryhcid eifchte, eeniger maten, en veel

min van een der zelve afliangen , wan-
neer hy , of de eerilc Klerk , als de ee-

nige NotariHèn in de Landvoogd y, ver-

pligt zyn Attcibtie aan allen , die zulks

verfocken, in iaaken tot hun deugdelyk

recht behoorendc , zonder aanfien van

Perfoonen , al was het tegen den Land-

voogd zelf, te geven: want, by voor-

beeld, zeker Landvoogd, zig zeer ver-

legen vindende, om de Nagelen te be-

taalen, alzo 'er geen Gelds genoeg by
(Juira was

,
gaf lalt aan zeker Lid van

den Raad , om aan alle , die de Comp.
ten eerlfen cenig geld wilden fchieten,

een halve Ryxd. per Cento 's maands te

beloven.

Aan dit Lid, my kennis daar van ge-

vende , zeide ik , dat ik i iooo Ryxd.
ten ecriten aan de E. Comp. beflellcn

zou , fchoon die tegen 2 Ryxd. per Cen-
to uytltondenj mits dat men my vcrfe-

kerde, dat die penn. (alzo ik 'er nog ,

per Cento 's maands op verloor) by de

E. Comp. zo lang zouden blyven voort-

lopen , tot dat ik van Batavia na 't Va-
derland vertrok. Dit wierd den Land-
voogd te kennen gegeven, in den Raad
gebragt

,
goedgevonden , en my door

dit zelve Lid , en ook door den Heer
Landvoogd zelf, bekend gemaakt , waar
op ik die penn. ten eerllen invorderde,

en dezelve aan de E. Comp. op intcreft

gaf, meinende , dat die dan tot myn
vertrek by dezelve zouden blyven flaanj

dog haar Edclhcden (die men niet eens

kennis gegeven had , dat ik dit zo be-

dongen had; ordonneerden met de eer-

Ite Ichepen myn Geld weer af te leggen,

gelyk tot myne uyterile verbafing, en
fchade

,
gefchiede. Ik protegeerde

hier over wel met woorden tegen dit

Lid , tegen den Heer Landvoogd , en
tegen den Secretaris ; dog de Landvoogd
hield zig , als of hy geen ichuld hier in

had , leggende alles op haar Edelheden ,

die 't zo begeerden.

Ik verfogt aan dit Lid, en ook aan
dien Secretaris, wel atteftatie hier van,

alzo die zeer wel wiften , dat ik myn
geld op die Conditie alleen geligt , en
tot myn fchade zelf aldus aan de Comp^
gegeven , en haar daar mede geholpen
had } maar kreeg van beide een en 'c

zelve antwoord, dat alles de fchuld van

de Landvoogd , en zyne flofheid alleen

te wytcn was, want dat haar Edelheden
dien lalt niet zouden hebben konnen ge-

ven, zo zy 'er dit berigt af gehad had-

den i dog dat ik ook zeer wel will,dat
hy als Liu , en de ander als Secretaris , niet

zouden durven ondernemen
,
getuygenis

van deze waarheid , fchoon ik nog zoo
veel gelyk had (gelyk zy zeiden zeer wel
te weten) tegen den Landvoogd te ge-

ven, ten ware zy wilden gefogt,en ge-

ruïneerd werden-, wcshalven zy dit bei-

den my beleefd aHloegen.

Daar ziet gy, hoc vuil imand vaneen
Landvoogd bedroiien cn misleid kan

worden , zonder dat hy gelegcnthcid

heeft , om dit, fchoon hy nog zo veel

gctuygen heeft om het te bewyfen , by

een norariale atteftatie te konnen too-

nen , alzo, gelyk meermalen gezegt is,

niemand tc^cn een Landvoogd getuyge-

nis
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nij der waarheid durft geven > dat eg- En dit was liet alles, dat ik 'er aF be-

ter anders behoorde te zyn. komen heb ; hoewel dien Heer dit doen

Op BatMvia gekomen zyndc , hield zeer verfoeide; dog hy kon cgtcr, als hy

ik den Heer Oppcr-Landvoogd het on-
j

wilde, by de Leden van den Raad, en by
gelyk, my in die faak aangedaan, voori !den Geheimfchryver, daarwclnaverno-

aanwyfende , dat haar Edelheden (be- men hebben

houdens de Hooge agring, die ik voor

hare bevelen had) dit geld van my , op

dat Prefijppooft, enContraft, met den

Landvoogd, en Raad, aangegaan, niet

wel hadden konnen ordonneeren af te

leggen. Zyn Edelheid vraagde my, of

ik daar bewys by had. Ik vi-aagde zyn

Oordeel nu uyt dit eene llukje, maar
eens van't Ampt van denGcheymfthiy-
ver,enhoe zeer zulk een man, zelftegen
zyn gemoed aan , aan den Landvoogd
verknogt , en van hem afhangende is.

Om echter een netter bericht van de
faaken , tot het Ampt van dezen Ge-

Edelheid weder, of ik het wel in myn, hcimfchryver betrekking hebbende , te

gedagten zou durven nemen , om zyn

Edelheid bewys van zoo een faak af te

bekomen

vorderen , als zyn Edelheid zelf dit

maar op deze navolgende

Memorie by Porme van tn-

flruBie , ter Ordrc van.

den R. Heer Gouverneur,

ROBERT DeViCQ_,
opgefteld door Ifaac van
Theye ^ Otiderkoopman y en
Oud Secretaris van ge-

melde zyn E. , tot na-
rigt voor den prefenteti

Secretaris , S . Balthafar

Bolle , en den Gefworen
Clerq , Ifaac de Vtjfcher.

„ \ Angefien,mits het overlyden van^"^'"f''=

1, L\. den Koo:[<man S'.Jacob' de Joug'^'^l^^

zoo behoeven wy het oog
navolgende , Klemorie

,

ofte Inilruftie, te flaan.

Contract mondeling met my aangegaan,

en my verfekerd had, den Raad daar af

kennis gegeven te hebben , en of zyn
Edelheid zelf niet oordeelde, dat ik daar

mede my vergenoegen moeft. Zyn E-
delheii gaf my tot antwoord. Ik bekcn^

dat ^y gelyk hebt ; maar die Landvoogd
beeft al de fchuld , want by heeft ons niet

de minfie kennis daar af gegeven^ en dier-

halven zo hebben ^^^sr Edelheden , met dit

te ordonneeren ^ u niet verongelykt , hoeivel

gy waarlyk -zeer •verongclykt zyt ^ en ivy

zouden u helpen , konden tvy dit doen bly-

ken. Ik zeide ook , dat ik getragt had

hier van bewys en acteibuie van dit lid
,

en van den Secretaris , te hebben , dog
dat geen van beiden , fchoon zeer wel
wetende , dat de Landvoogd dit met
my gecontrafteerd had , en dat 'er in

Rade ook refoluiie over genomen was,
my daar van getuygenis had durven ge-

ven; waar uyt ik dan van agteren ook',, Zalg<-.
^ jongft gcweefb zynde ""óVfchryvcr"

bcfluyten moeft , dat 'er wel by den „ baltern Hoofd der kuft Hitoe , de be-
Landvoogd , en Raad zoo ecnbefluyt,, dieninge van gemelde Comptoir my
genomen, maar 't zelve, niet na Bata-',, door opgemclde E. Hccy Gouverneur
via gefonden zynde , daar na ook geligt

[

„ De Vicq, en Raad ^ bv refolutie van
was , om noit tegen des Landvoogds',, 18 dezer, gedefercerd ^ en ^zvo\^\k.
floffigheid te konnen ingc]jragt werden ;

',, van hcx. Secretaris Jmpt ontflagenzyn-
waar uyt men alweder ziet voor hoe',, ^c.^ÓQn JJJiflcnt en Secretaris voorden
verre zulk een Secretaris , en de Leden',, Jgtb.Raad van Juflitie ^ S,. Balthafar
van een Landvoogd afhangen, en hoe!,. Bolle , ter vergaderinge voorfz. tot
verre dat ook al in andre faken meer „ myn Vervanger gekorcn , en hem toe
gaan kan.

|

„ zyn Secunde toegevoegd is den Jffi-
Na dat ik nu zyn Edelheid dit alles „ ficnt , Ifaac de Fijfcher , als gefivoren

20 omftandig voorgehouden had , haal- „ Clercq ter Secretary van Wel gemelde
de hy zyn fchouderen op , en zeide tot „ zyn E. , mitsgaders zyn Ed. dienltig
flot van dit gefprek, Myn Heer Valen-',, geoordeeld , en my al zwXks geordineerd

tyn^Gy hebt vuet gelyk; maar daar is geen ,) heeft op te ücWcn ccn Afemorie ^ by
middel om u , aan '/ geen u onthouden is

, „ forme van Inflruüie
, zo z'al Jiet vol-

te helpen^ om dat hier wel ter quadertrou- „ gendc dienen tot Narigt.
we met u gehandeld , maar geen bewys \r
af te vinden is ; weshalven ik u rade het

daar by te laten , en in 't toekomende noit

geld aan de E. Comp. op 't bloote woord
van een Landvoogd te geven , om dat wy
niet in fiaat zyn om onze allcrbejle vrien-

den
, fchoon nog zo veel gelyk hebbende

,

zonder klaar bewys te helman.

„ By de Secretary zyn door haar

„ Edelheden gelicentieerd 6 Jfjïflenten , om
„ het werk aldaar te verrrgtén , met by-
„ voeginge , dat 'er boven dien nog z

„ provifionele oijonge Jsffienten inogen
„ aangehouden werden

, om by fiekte ,

„ verflerf, of vertrek , tot plaatsvullin-

„ ge te dienen.

Sr 1 I)og
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„ Dog heeft de fecretarye nu eenigen

„ tyd herwaards niet boven 2, a. ^ ai>fo-

„ lute Jsftflenten gehad , dan driejong

j, D°^ en aanquekelingen zynde , waar at

„ den Jififlent Davicl Eversdyk nu tot

„ het Secretaris Jmpt voor den Agtb.

„ Raad van Jiijlitie overgaat , en den

„ Jsftjlent De Fijfcher tot gefworen Ckrcq

„ aangelleld is , zulks rejiceren 'er nu

„ eenlyk de volgende.

Abraham Bïaeww^

1Joannes Brelius.

Cornelis de Roo

Dirk Raufcher.

Harman van der Eyke.

Joan Lucafz. - -

^jongc AfTiftcnten.

I

J

p'. ditos.

„ Behalvcn den Asftflent Jan Corne-

lifz., die, als7ü/;(: van de H'.Gowver-

neur gcbruykt weidende, boven dien

vaceerd tot het Ichryven der dagelyk-

fe Ordonnantien, Pajfen^ 8cc.

„ Maar dewyl de meefte der voor-

„ ftaande , aanquekelingen , en wel ta-

„ melyke Copiijlen zyn , maar ook voor

„ eerft niet verder konnen geemployeerd

„ werden , diend 'er forge gedragen,

„ dat aan boord van de fchepen , na een

„ai Asfifienten , die geverfeerd , en van

„ goed leven zyn , of anders na be-

„ quamc ftof onder de »z/7;//> alhier, uyt-

„ gezien werde, van welke laatfte men,

„ by ondervindinge van bequaamheid

,

„ en zo 't geen ligtmiflen zyn , wel de

„ meclle dienll te verwagten heeft, als

„ daar by hun avancement kunnende ha-

j, len, daar in tegendeel aan boord wei-

„ nige borften aangetroffen werden, die

„ bequaam zyn , en gencgcnlheid tot des

„ fccrctarys-dienji hebben.

„ Het ordinaire uur , dat de klerken

„ op 't Cornptoir moeten verfchynen, is

„ 's morgens van 7 tot 1 1 , en des namid-

„ dags van 1 tot f, uuren, Saturdag na-

„ middag ccnlyk licentie tot afblyven

„ hebbende , mits dat 'er egter z uyt

j, hun bcurtclyk op 't Cornptoir komen,

„ waar by dezelve dan op de gewoone

„ tyden moeten gehouden werden.

„ Maar op extraordinare tyden, en te-

5, gcns het retour van de fchepen na Ba- ^^

5, ta-via
, infondcrheid de laatfte befen- „

„ dingc in de maand September , moet

„ 'er voor al goede Calculatie werden

„ gemaakt, om de Papieren tydig effen

„ te krygen , zonder zulks op het laatft

„ te laten aankomen, wyl 'er dan altoos

»> "t)S genoeg te doen valt , met het „

)•)

j»

j>

Collationeren , als 't opmaken der Ri-

giflers op de refpeSiive Boeken , 6cc.

„Zulks en wanneer 'er veel te fchry-

ven valt , moet men de Klerken al een
maand, of meer, tevoren, een uur
later doen fitten , of wel 's avonds toe

7 en 8 uuicn by de kaars laten fchry-

ven, mits lettende , dat het over ge-

lyke fchyven gaat , en een ieder na
zyn vermogen geemployeerd werde.

„ Ende voor welke extraordinaire

dicnll de Klerken gemeemlyk eens 's

jaars, na depefche van 't laatits fchip,

ter difcretie van den Hr. Gouverneur y

een vrolyken dag gegeven werd.

„ Dog een continueele vigilante toefigt,

dat ieder het orö';«i3;ye uur wel hefteed,

kan veel tot het werk geven , en waar
op de gefvüooren Clercq [pedaal te let-

ten heeft, den welken het ook toe-

komt de laatfte op 't Cornptoir-, en de
eerfte daar weder te zyn.

„ De geen, die in hun dienft nalatig

zyn, moeten tot hun pligt vermaand,
en, na geen vermaning luyfterende,

met het bannen binnen de Pagger voor
eenige dzgen gecorrigeerd v^etden , zon-
der de frivoole excufen der trage van
ziek geweefltezyn,&c. buyten»ö/oi-
re blyj;en, veel geloof te geven, wanc
'er al onder lopen , die fomtyds mee
harde i'pooren tot hun pligt moetea
gedreven werden.

,,Zo nu 't verfuim ofde agterloosheid

te grof loopt, moet de Jtcretaris^ of
getworen ^Z^;-;^, zulks den H'. Gouver-

neur bekend maken , om door Ordre
van zyn E. met exemplare ftraffe ^\ zy
Icerfinge-i \ planten met hel fwaarfVa-
pen , &c. na exigentie te werden ge-

corrigeerd.

„ Tot de fecretarye , of andere Cornp-

toiren., mogen, volgens de Ordre v^n
haar //->/ Edelheden , de Hoge Regeerin-
ge v^n India, geen inlandje kinderenom
ie Icercn werden geadmitteerd , nog
ookgeenc andere, ten zy mex. fpeciaal

voorweten en confent van den H'.

Gouverneur.

„ Het ordinaire iverk, door de klerken

te copieeren, beftaat in een dubbeld Jlel

van de volgende papieren , namclyk

Refolutien , Dag-regifter , afgaande en

aankomende Brieven, en Befchryvinge

der Zielen.

„ De Papieren voor 't Patria werdea

maar eens 's jaurs , te weten met de

laat-
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„ laatfte bezendinge in September ver-

1

5, londen. Alle dezelve moeten op or-

j, dinaris kleen formaat Hollands Papier
,

„ gelz. , en daar by nog gevoegd wer-

5, den Copyc van de Brienjen , dat jaar

„ aan haar Edelheden gcfchreven , met

5, het Rcgiftsr van de refpecllve bylagen

., daar by zyden afgezonden, zelfs ook

„ een affcbrift van de \xzii\& MiJJi'ue , die

j, dan af te gaan Itaat , als voren met het

3) J^egipr.

„ De papieren voor Batavia werden

„ gefchreven op ordinaris Mediaan For-

maat Hollands Papier , die gcmcenlyk
twee malen 's jaars werden afgefon-

den , namelyk , met de eerlte fche-

pen in May , en dan het vervolg in

September , wcrdende by de laatfte

mede gevoegd , Copye uyt het A^e
Bock der verbeterde perfoonen in een

rond jaar, beginnende zedert de laat-

fte atzendinge , daar by gemeenclyk

j, Notitie in 't A'cle-boek alhier gefchied,

„ om geen abuys te begaan , dog dit

boekje alleen werd op kleen formaat

„ papier^ gefchreven.

„ Alle deze papieren , zo wel voor 't

„ patria , als Batavia ^moeten ieder ag-

j, ter aan een apart pertinent Regijierhch-

5, ben , namelyk de afgaande en aanko-

„ mende Brieven^ in 't Alphahcth^ de Re-

„ folutien^ en 't Dag-regifter , met mar-

„ ginalia, of kantteekeningen , welke

„ dan agter aangeveegd , een Generaal

5, Regifter uytmaken.

„ Boven dien zo moeten by de mar-

„ ginalia in 't dag-regifler nog werden

„ genoteerd ^ de pagina's ^ waar op de af-

j, gefondene en ontfangene Brieven te vin-

„ den zyn,en dat ieder ftclaffondcrlyk,

5, gelyk den gefivorcn klerk reeds be-

35

I N A. ^if
„ Deze befchryvinge der Zielen ge-

fchied hier aan 't Cajleel van Comps.

Dienaren en Coloniers jaarlyks na ver-

trek van 't eerfte Schip, ten overftaan

van den Fijcaal , en Burger-TVykmee-

flers na voorgaande publicatie van 't

edicl , waar toe , en d' aantekening

,

dan een a zbeqiiameborllen gebruikt

werden , zynde den Asfiflent Eversdyk

voornoemd , en Boekhouder Abraham
Pieterfz. hier toe meermalen gebruikt,

cnde methode bekend , dewelke egter

extra^i-refolutie van Zfjidy^ in 't jaar

löyj. in Copye ^ tot hun narigr, o-

verhandigd moet werden : ende welk
extraél , zoo veel de generale metbo-

de belangt, 't elkens vooraan , of in

't begin van gemelte befchryvinge,

moet geinfereerd werden.

„ De Befchryvinge der Inlanderen , on-

der dit Cajleel befchciden , werd ordi-

nair gedaan door den fecretaris van den

Landraad , S'. Alexander Latil^ met
den Schoolmeerller Jeremias Rodriga,

en op de buyten Comptoïren door de

fubalterne Hoofden^ zynde door de Ed.

Heer Oud- Gouverneur^ Anthonio Hurdt,

by de Inflrutlie voor de fubalterne

Hoofden op de buyten - refidentien dato

2.f January 1678. geordonneerd^ alle

} jaren eens de befchryvinge der Nagel-

hoornen te doen, welke nu in dit loo-

pende jaar moet gefchieden , en al-

zulks diend hier op ook gelet , of

het op de refpective plaatfen behoor-

lyk geobferveerd werd.

kend is.

„ Het Acle - beekje moet al mede een

35 regiftertjen van de naamen der verbe-

„ X.eïde^^eï(oonenm\Alphabetb hebben.

„ Maar de befchryvinge der zielen werd

„ gemaakt met een generaal Summa-

j, rium.

„ Dit fummarium op te maken , is alle

j, mans werk niet, zynde a'tyddoormy

„ zelven gedaan, als moetende in jdee-

„ len getrokken werden , namelyk Comp.

j. Dienaren , Coloniers , en Inlanderen , by

„ de opmakinge lettende , dat de addi-

„ tie correkt zy , en tcgens de fyde-tel-

j, ling met de generale uyttrckkinge van

„ ieder poft accordeerd na het formulier
,

5, hier af zynde, 't geen dan wel uytko-

„ mende , door den fecretaris voor de

), wifTc rekcninge ondertekend werd.

„ De verdere papieren , die ter fecre-

„ tarye gefchreven werden , en daar

„ verblyven, zynde orgineele refolutien^

„ en dan de fapers van de afgaande en

„ aankomende Brieven^ nevens het Dag-

„ regifter , de 5 laatfte op kleen formaat

„ holl. , en de refolutien in een gebon-

„ den boek op groot-mediaan formaat y

„ afgefneden Papier.

„ Wanneer het druk werk is , wcr-

„ den dcjlapers zoo lange aan een kant

„ gelcgt , als geen haalt hebbende , en

„ dan laat men het noodige voorgaan,

„ gelyk dat van felfs fpreckt.

„ Somtyds , 't zy by estraordinaris

„ werk, oi uekic dcï klerken, werd de

„ befchryvinge der zielen door de klerken

„ van 'tfoldy-Comptoir dubbcld^gefo/)/^;-^/,

„ gelyk 't voorleden jaar gebeurd is,

„ en in diergelyke occafen met believen

„ van de Heer Gouverneur nog zoude

„ konnen gefchieden.

33

„ Zoo is ook fomwylcn gobferveerd

,

dat men tot het Collationeeren der af

Sf j te
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SCHRYVINGE Van
j, In her ontwerp der Refolutien moe-
ten de voornaam ite laaken van ieder

Vcrgaderinge voor afgaan , de kleen-

dere en van minder belang agier aan

volgende , fchoon die eerlt voorge-

komen waren, andere dingai van gccu

of klecn belang overflaande ,
gelyk

die uyt myne notulen konncn atgeme-

ten werden.

526 B E
te fendene papieren , by gebrek of

fickte van bequame Borilen , eenige

v.m 't Negotie , of 't füldy-Comptoir

vaor die tyd leende, of ook fommige

d ^r gequalificeerde Minijlers , als fFin-

kelier , Casfier , en bottelier , ook de

„ fecretarijjèn van de Juflitie en Land-

raad hier toe gebruykte, en waartoe

de 1 laaif-genoemde , als oude klerken

dezer fécretarje , voor andere gerecom-

mandeerd werden , ingevalle zulks rc-

qidreerd , wyl het wel Collationeren

der papieren , fpecialyk die van op-

merkinge zyn , een zeer nodig werk

is.

„ Dit zy dan zoo veel de gemeene

„ fecretarys dienjl toucheerd , ivaar af

„ overtrcde tot de andere en fpecia-

„ Ie dingen.

j, Den dienft van den fecreiaris alhier,

„ is het formeren van de refolutie , en 't

„ concipiëren van 't dag-regifter^ ook wel

j, 't authentiferen van andere dingen

„ van die natuur , zo als d' Occalie dan

„ prefenteerd.

«
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55
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55
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55

55

55

55
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55

55

55

55

55

55

55
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„ Tot de refolutie werd vereyft , het

houden van pertinente notulen van de

faken , in de vergacleringe voorvallen-

de , met het arreft , dat den Raad
neemd , en wyl het onmogelyk is

,

alle de woorden aan te teekenen , zo

moeten de faken , en a'dvifen, mits-

guders conftderatien over en weder, zo

na doenlyk, v^exden genoteerd ^ nadat

de voorvallende dingen wigtig zyn,

en van nadruk konnen werden, om
daar uyt dan de refolutie te konncn

formeeren , altyd lettende , dat de con-

cepten in wigtige fi.aken grondig, en

als van andere onderfcheidcn, aanvang

nemen, en dierhalven forgende , dat

die niet ten halven of van het mid-

1

den der (ïxake beginnen ; of dat in fa-

1

ke van belang gefegt werde , na deli-

beratie is verftaan , ö'f. wyl ymand,

die de Vcrgaderinge by gewoond
heeft , wel weten kan , wat motiven

dat de vcrgaderinge tot het een ofan-

der beiluyf gehad heeft, maar niet

imand, die uyt het lefcn alleen het be-

grip moet hebben, te meer, om dat

dezelve ook dienen tot verantwoor-

dinge omtrent haar Edelheden tot B«-

tavia^ en de \iccxen Majores in 't Pa-

tria.

„ Het gebmyk ontrent het ontwer-

pen der refolutien is , dat het zelve

voor alle andere dienltcn gaat , om
niet in 't agtcrftal te raken , moeten-

de forge weiden gedragen , dat de

rejolutie , die by de jongltledcne Vcr-

gaderinge getrokken is, de andere of

naaitvolgendc \'ergaderdag behoorl)k

ingefchreven zy , om dan getekend

te werden.

„ Dog kan dit altyd zo nauw niet ag-

tervolgd, maar door diverfe inconveni-

entcn verhinderd werden, gelyk jongd

e\\ voor 't arrivement van Cowwerve nog

gefchicd zy, mits gebrek \an papier

,

dog diergelyk belet moet egter dan

ten naallen werden geremedieerd.

„ Geene infchryvinge van refolutie»

„ of dag-regifter mag gefchieden , voot

„ dat het concept alvorens door de Heer

„ Gouverneur geilen , en gcapprobeerd is.

„ Ook en vermag de Secretaris , ofge-

„ fworcn klerk , het refolutie-boek niet

„ verder te laten komen, dan ten huyfe

„ van de Heer Gouverneur^ en den Op-

„ perkoopman , ende dat door hun zel-

„ ven, of een vertroud^/fri^. Zo en mog-

„ /en zy ook geene papieren .^ hoe die

5, genaamt zyn , van de fecretarye aaa

ymand laten volgen , of affchriftcn

verkenen , dan op expreffe en fpeciale

laft van gem-lde zyn £. , zoo veel te

55

55

„ meer d;ui zyn de klerken verpligt hun

„ voor diergelyke aflevcringe eeniger

55
pi^pieren ,

55

of 't divulgeren van de fe-

cretef/èn, te hoeden, wyl dezelve hun

tot een publycq fcandaal zouden bren-

gen daar dezelve ook voor moeten
werden gewaarfchoud , fchoon hun

zulks niet onbekend is.

55

J5

35

35

35
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„ Het dag-regifler werd geconcipieerd

uyt de notitie van het dagelyks voor-

vallende , 't geen in een apart boekje,

door den gejivooren klerk te houden

,

By de aantekening van opmerkelykej,, /'«/;/m//c/)'è moet werden aange-

Saaken , kan tot groot behulp die- ,, tekend.

nen , dat de notulin , na 't eindigen

van de Vergadering , door den fecre- „ Den Heer Gouverneur geeft den fe-

taris werden gerevideerd., om daar by „ cretariskenrns\m^\\e brieven en rap-

zodunige Notitie te doen, als hy mogt „ porten , die zyn E. toekomen, de at-

ovcrgellagen hebben. „ gaande brieven eer 11 op de fecretarye
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gebragt wcrdcnde , de Fifcaal heeft

eens vooral ordre om zelve , of door

A. 327

den fergeant geweldige op te geven

,

wat burger-vaartuygen dat 'er dagelyks

af en aankomen, Ï3c. item de IVerf-

baas van Ccnipagnies fchcpcn , en Cha-

loepen desgelyks, zonder onderfchcid,

hoewel dit nu en dan verfuymd

werd.

„ Moet zulks de refpeëlive Officieren

altemets erinnerd , of by mancquement

den Hcere Gouverneur bekend ge-

maakt werden.

„ In 't dagregijfer moet ook fpecifica-

tie gedaan werden van de naamen der

hoofden of Jnacbodas , en waar de-

zelve woonagtig zyn , zo ook , wie

hun Rhecdcr , en wat hun lading is,

(^c, en van Compagnies fcbepen kan by
de brieven en faëuren 't vereyi'chte

beicheid gevonden werden , waar af

al mede Jpecijieatie moet gcfchieden,

zo ook van de komlt , en 't vertrek

der fubalterne hoofden.

„ De afgaande en aankomende Brie-

ven moeten alle by forme van notulen

in 't Dag-rcgijïer vjcxdcn geverbalifeerd^

kort en beknopt, overgaande dingen

van kleen of niet veel belang, dog fa-

ken van gewigte , moeten onderfchei-

delyk werden geciteerd.

„ Alle maanden ten uyteynde , of op
de laatdc dag van ider maand, gcfchied

'er aantekening van de overledene

Chrijlenen hier aan '/ CaJIeel , waar af

de Kojler van de Maleytfe Kerk een

Lyji brengt, die hy cerll aan den H^
Gouverneur vertoond , en dan ter fe-

cretarye befteld.

I N
continueel opfigt over de Klerken., is het

werk van den eerjlen oigejworen Klerk^

ook te ft)rgcn voor de collatie der daag-

lyks afgaande brieven , en pafieren
',

item de gemecne bylagen , en 't regijler

zelfs te ondertekenen , maar de ön-

dertckeninge van de pi iucipalepapieren

voor't patria , en Batavia
,
gaat den

„ fecretaris felve aan.

,, By verfuyminge van ecnige inlan-

deren^ oi Jlphoerefen .^ die eenig m/i-

port te doen, of verlbek voor te (lel-

len hebben , werd de fecretaris dooi*

den H^ Gouverneur geroepen , oni

kennis te dnigcn van 't geen 'er pas-

„ feerd , den welken , na 't verrigte by

zyn £.,dcfelve terfecretarye moet bren-

gen, en aldaar van hun relaas, (^c:

klare aantekeninge doen, om tezynet

tyd op zyn plaats in 't Dag-regiiler ge-

extendeerd te werden: en wclkeaan-

teekening met den dag, en datum, ia

een apart memorie-boekje gefchied, oni

't zelve niet te verhelen.

55 De fecretaris moet ook beforgen.

35

35

„ Het verder bcrigt van 't dag-regis-

ter werd tot de fuccesfive concepten

gerefereerd.

„ Het eoncept van 't Dag-regifler mag
niet langer, dan drie weeken,of een

maand , ten agteren ftaan , tot pre-

ventie van verloop, infonderheid moet
het zelve , zo na doenlyk , effen ge-

houden werden , wanneer het vertrek

van de fchepen op handen is.

„ Wefende de refolutien tot 23 , en 't

dag-regifler tot it defer beide incluys

door my nu vereffend
,
't geen nu met

'

tegens t ver-dat den H"^. Gouverneur

,

trek van eenig fchip na Batavia , ty-

dig voorfïen is met korte notulen uyt

de refolutien, en'' i dag-regifler , van alle

faken , die van eenige opmerk ingé
zyn, ten eyndc zyn E. zig daar uyt

dienen kan , in 't ontwe?rpen van de

Misfive aan haar Edelheden.

„ Alle Compagnies bodems, van hier na
Batavia vertrekkende , moeten voor-
fïen werden mct een net gecollati-

oneerde Copy van de Cours- be/chryvinge

in dat vaarwater , door den Schipper

Jan Sweed, ter ordre van wel gemel-
de Heer Hurdt , opgefleld zvnde, on-
der de bylaagcn der Batavife papieren

van 1679- te vinden, en waar af reeds

z a 3 in voorraad klaar leggen.

„ By Misfive van haar Edelheden, dato

„ t6 Januari jongftleden , is geinterdi-

„ ceerd ^ dat van hier vooftaan geene

„ vaartuygen ten handel na Batavid

„ mogen gelaigeerd werden , die bene-

den de 30 Liften groot zyn , en dé
vaartuigen , die de geflipuleerde groo-.

te hebben , mogen gene plaatlen of
Rheeden voords meer aandoen , zelfs;

ook de Rheede voor 't Cafleel Rotter-

,, gemak kan agtervolgd werden , zorg i „ dam tot Afacajfar niet , waarop den

„ dragende , dat de infcbryvinge nu „ fecretaris in\ver\eenen der paf/èn moet

35 maar werde bcvlytigd.

„ Behalven het infchryven der origi-

tieele refolutien , en 't houden van goe-

de aantcekeninge , nopende 't da-

gelyks voorvallende , mitsgaders 't

letten, en 't geen gcvocglyk kan ge-
gefchieden , om dat hy alle Ibdanigc'

paffen , na dat die door den H^ Gou'
verneur getekend zyn , met Compag-
nies Zegel 'mrooden Lakke en zyne on-

derfchryvinge moet bekragtigen.

Zo?



3i8 ÉESCHRYVINGE van
Zo is meJe geordineerd

,
geene

J
„ Januari ook , ecne der i origineU

„ Chineeftn voortaan na Ternate te lar-

„ geren , immers zo lange d'onluilen inj

„ Molucco duuren , desgelyks mag den

„ handel van (laven op Celébes Oollkuit

5, niet meer gelicentieerd werden , om dat

5, zulks een aanleidinge tot roof van

„ vrye menfchen geeic , en , 't opkopen

der zelve verhinderd zynde , zal het

rooven van zelfs wel Cejferen.

„ Op 't ontfangen cenigcr brieven van

tiatavia , moet de fecretaris de Margi-

nalia der zelve fchryven, om daaru\t

de .laaken beknoptelyk te konnen

vinden.

5, Tot het lefen van Brieven , door

eenige Lands-grooten in Arabifche let-

teren aan den H'. Gouverneur alhier

gefz werdende , is voorheen de een
5)

55

55

55

»)

55

51

55

„ hcrwaards uyt het Makyts^ vice ver-

„ fa, door my zelve getranflateerd , dog

„ wyl de Setretaris en gefwooren Klerk

„ in de Maleytfe Taal nog zo verre niet

geavanceerd zyn^ kan zulks , als 't af-

of de andere nioorfe Paap gcbruykt,

maar de Klerk Dirk Raafcher^dMr in,

als ook in het fchryven , nu genocg-

faam ervaren zynde , werd het zelve

nu geexcu/eerd , zynde ook aWc Brie-

ven , Placcaten , (^c. federt 8 jaaren

55

5)

55
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55
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lefen der Maleytfe Placcaten hy voor

val , den fecretaris van den Landraad

voormeld werden opgeofferd.

„ Wel Gcm. haar Edelheden tot Ba-

tavia hebben by voords Misfive ge-

ordonneerd , dat van hier zullen afge-

fondcn werden, de ordres, en Injlruc-

tien , door meer Gemelte H'. Hurdi

voor zyn Ed. vertrek, tot narigtvoor

de refpitiive Minijlers opgeftcld, om
ter generale Secretarye tot Batavia be-

waard te werden , welke alle in de

Haper der afgaande Brieven van den

jare 1Ö78. te vinden Zyn , namelyk

voor den Opperkoopman , voor de fnb-

alterne Hoofden van de Buyien-Comptoi-

ren , item voor den Fijcaal , Winke-

lier ^ Bottelier, en Casfier , mitsgaders

de ordre op het openen der Pakken

,

Kaflen , &c. ende alzo de Klerken, lile

'er prefent ter fecretarye zyn , voor

eerft genoeg te doen zullen vinden

,

om hun werk te vereffenen, zo moet

'er na een a 1 bequame borften uyt-

gefien werden , om 't zelve werk ter

hand te nemen , en dan moet 'er nog

andermaal diergelykcn affchrift voor

Ternate werden vervaardigt, gelyk'cr

in de Ternetaanfe papieren genoteerd

flaat , dat van hier zoude gcfondcn

werden.

„ Welgemelte haar Edelheden vorde-

„ ren by meer gemelde Misfive van 26

Brieven dato 12. Februari des verleden

jaars, of anders een correêl gecollatio-

neerd aflchrift , dog is de eene orgine'

Ie brief voor de hand gelcgt , en wel-

kers affchikkinge dan ook met de al-

derecrilc befendinge gefchieden moet.

„ Agtcr het laatfle ontfangen Regifer,

behoorenJe tot de Biitaviaf by lagen,

fta.it aangetekend , dat alle de brie-

ven en bylagen , die aan haar Edelhe-

den addres hebben , moeten gefchrc-

vcn welen op ordinaris kleen formaat

papier onafgclneden zynde , om ega-

litcit by 't inbinden te hebben , daar

op den fecretaris , en gelworen Klerk

^

„ dan verdagt moeten blyven.

„ Onder de gctranfporteerdeyfiTe/^-

^, rys papieren beruil een notitie van al-

„ Ie i"cheeps-bodems,die uyt het patria

„ tot Batavia aangeland zyn , zedert den

„ jare 16 ji. ende gciyk defclve tot nu

„ toe vereffend llaac, zo moet zulks by

„ 't ontfangen van de Lyfl der aanko-

„ mende fchcpen ook pertinent agter-

„ volgd werden , als gcfchiedende tett

„ principalen , om daar uyt altoos te

„ konnen üen , oi' de perfoonen , die hun

„ de novo aan de E. Compagnie willea

„ verbinden , haar verband volkomen

„ geexpireerd ïs, want al fchoon zy de

,j rekeninge van hunne uytreife verto-

„ nen , zo is dur op geen vaften ftaac

„ te maken.

„ Alle extraordinare verbeteringen aatl

de dienaaren gefchieden by refolutie

van Kade , maar die niet dan ordina-

re zyn, werden door den Heer Gou^^

verneur apart verleend , zendende zyn
E. de perfoonen , die hun willen ver-

binden , of de befchciden daar af, van

de buiten- Comptoiren overgefonden,

aan den fecretaris, oï gefwooren Klerk,

die daar uyt de nieuwe Actens formeerd,

dog om hier in geene abuyfen te be-

gaan , moet op het volgende altcos

gelet werden.

„ Alle die voor jongen met 4 en f
„ guldens ter maand uytkomen , zyn

„ verbonden 10 jaren te dienen , dog

„ werden dezelve gcmeenclyk na expi-

,, ratie v^n de c:-rfl.e <• jaren hunnes ver-

„ bands en bcquaamhcid
,
gevorderd tot

Matroofen , met 9 guld. ter maand,

om daar voor hun 10- jarig' verband

volkomen uyt te dienen, zonder bin-

nen dito tyd meer gagie te mogen

55

55

55

55 , _ _
.

_

„ winnen , ten ware de zoodanige in-

„ middens tot hooger Cbargies ,
quar-

tiermeejlers, Conftabels-maats , of dier-

gelyks, geemployeerd \\\zïden.

Hoop-
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^, Hoop-lopers , en Matroofen , van 6

tot lo guldens ter maind , moeten

f jaren dienen, dog die van ii en ii

guld. ter maand, ordinair ?\s bojfcbiaers

te boek ftaandc , hebben niet meer

dan een driejaarig verband , en deze

alle krygen noyt meer dan twee guld.

verbeterin,:^e , na expiratie van tyd

,

ten waare die van 6 guld. , hoedanige

fomtyds wel p guld. toegelegt werd,

zo zy het konncn verdienen.

„ ^mrtiermeejïers ^ Conftapeh-maats^

Stuurlieden ^ en andere Zeevarende Of-

ficieren , hebben mede maar een Ver-

band van j
jaren, de twee eerfte wer-

den gemeenelyk 1 guldens verbeterd,

en een Conjlapels-maat ook wel 4
guld. , of tot 18 guld. , zoo hy het

meriteerd^ d'andere,en van hoger qua-

liteyt , na bequaamheid geavanceerd

iverdende.

j, Alle Soldaten , Acklborjlen , Tamboers
,

Lands-Pajj'aten^ Corporaals ^ en Serge-

anten hebben een verband van f jaa-

ren , kreigende de laat (Ie wel z of

hun
niet

I N A. 3^9

hoogften niet gefien , mits dat daar

van^by 't J6leboek-'\\\ margtne volko-

men fpecificatie gefchicdc.

4 guld. verbetering , na datze

maar de anderecomporteren

meer dan 1 guldens voor
3
jaren,

mogende een Corporaal niet meer,
dan 16 guld. en ccnSoldaat niet meer,

dan 14 guld. ter maand winnen, dog
ingevalle men gebrek van militairen

heeft , werd aan een Soldaat , wiens

tyd geexpireerd is , en die aanhoud om
verlolllnge , wel

3
guld. verbetering

55
gegeven , mits dat dezelve vcrbete-

„ ringe , en gagie geen 14 guld. mag
„ excederen.

„ Kenfoldaat , die voor 7 of 8 guld.

55 uytgekomen is , werd na 't eindigen

van zyn eerfte verband , verbeterd tot

1 1 guld. ter maand , even als of hy 9
guld. ter maand gewonnen hadde , en-

de dit volgens Raadsbejluyt , dato 23
Januari, in 't jaar 1674.

„ Alle Amhagts-gefeilen , namelyk,

„ Scheeps-en Huys- timmerlieden , Blok-

„ makers, Drayers, Smids, Scheeps-Cor-

„ poraals , Mctfelaars , l^c. item Chi-

55 rurgyns , hebben mede een verband

„ van drie jaren , dog ftaat hier toe

„ geen vaftc gagie , maar krygen zoda-

„ nige verbeteringen, als den Raad oor-

„ deeld dat zy meriteren.

55

55

55

55
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„ Hier aan de Hoofd-Refidentie wer-
den gene perfoonen verbeterd , dan de
geen , welkers verband volkomen ge-

expireerd is , maar ontrent die op de
afgelegene Comptoiren befchciden zyn,
werd opeen of twee maanden ten

II. Deel.

„ Ecnige foldaatcn tot de qualiteyt

„ van Corporaal , of van Corporaal tot

„ Sergeant gevorderd werdende , kry-

„ gen , na gegeven preilve van goed Com-

„ portement, de volle gagie van 14 of

20 gulden. Zo ook de geen , die tot

de Chirurgie , of de Navigatie ,
ge-

bruykt werden , mede vcrbereringe

na 7nerite , en bequaamheid , 't zy om
hun lopend verband daar voor uyt te

dienen, of wel een aanknoopinge van

een tweede verband , dan wel een

nieuw drie-jarig verband , maar die

aan de pen dienli: doen, moeten cerft

hun tyd volkomen uyt dienen.

„ De gemeene Secretarys-nvinjlen be-

Iban mceft in \falaris van Paffen, zn

Ailens van verbeteringen.

„ Voor de Pafen na Batavia, werd
2 Ryxd. betaald , en die na Bandat,

Ternale y Xoela., Celebes Oojl-kujl , &Lc.

een Ryxd. , behalvcn het Zegel , item

voor Actens van verbeteringen van ge-

mene perfonen een halve Ryxd , en die

1 8 gulden , en daar boven winnen

,

een Ryxd.

„ Maar voor gentéene Pasjens van de

Inlanderen, Burgers, Chineefen, Mar-
dykers, 6cc. mag niet meer gevorderd

werden, dan een dubbelde 7?«>"yfr,

en dan 6 fuivers voor het zegel , en
welk kleen genot den fcbryver voor
zyne moeyte trekt, zynAe prefent den

Afïftent Jan Cornelifzen , moetende
ook werden gelet , dat de lieden , on-
der 't een of ander pretext , niet meer
dan 8 jluiv. werde afgevorderd , als

zynde 't zelve zodanig door de Ed.
Heer Speelman in den y^r^ 1667. be-
paald i eenlyk werd wel geconniveerd

,

dat de geen , die mee chaloepen uyt
viflen na Eoero , of ten handel na Ce-

ranis Noord-kufl varen, 4 Ryxd. voor
zegel enfalaris betalen.

„ De voorCz. fecretarys-ivinfen moe-
ten volgens arref , by refoliitie van 1

8

defer verdeeld werden \ voor den fe-
cretaris en ^ voor den gefwooren klerk,

waar af de gefjjoren klerk dan Notitie

houd , en den fecretaris maandelyks
rekeninge doet.

„ Maar alzo gemelde emolumenten
kleen vallen, is den fecretaris v^n de
Heer Gouverneur (en confequentelyk

ook den gefwooren klerk) door Wel
„ gcmcldcn Ed. Heer Speelman ten jare

T t voor-
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iy k reflecteerd op zoJunigen tyd , wan-

neer zulks geen hinder in dengenice-

ncn dienll geett , in welk geval , en

BESCHRYVINGE van
„ Ende dit zy dan zo veel ik op or-

„ drc^i\% in den hooide, nodig endien-

„ flig geacht hebbe , voor mynen ':iuc-

„ cejjev.r en den gcfwooren klerk op 't

„ papier te brengen , het reflcrende dat

„ mogt komen voor te vallen , hunne

„ ondervindinge- te defereren^ voor be-

„ fluyt hier nog byvoegendc , dat een

voornoemd toegeftaan het fajfetren

van alle )iolaricile Injlrumenten , mits

behoorlyk protocol houdende , dog

moeten defelve hier innc die onder-

derlcheid obfer^'eeren j dat zulks een-

), fpccialyk tcgens het depecbeeren der i „ groot ligt kan geven , het doorbladc-

„ Ichccpcn zy lieden moeten denken, dat „ ren van dt fecretarys boeken en pa-

„ gemeene faaken boven particuliere 35 pieren zedeit lo a ii jaren hcr-
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hchovcnic prevaleren, en al zulks hun „ waards , om alzo nader kennis van
Saaken, en van de fuaesflve Ürdres te

bekomen , hun beide recu-minandeeren-

de de gedefa eerde ampten vült;ensEed

en pligt met een gcibadige induftrie

te bedienen, en alzo verderen opgang

„ te erlangen.

Aldus Opgclldd,

Amboina aan 't Kaftccl

V idoria , den 1 5 Maart,

i68o.
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eygcn voordeel voor zo lange beho-

ren aan een kant te Hellen , om het

gemeen belang geen hinder toe te

brengen, gelyk ook vxa. gencreufe Mi-

nijlers te hopen is.

„ By , de Secretarye van de Heer Gou-

verneur werd ook gehouden een pro-

tocol, de E. Comp aangaande, als

waar in gepaffeerd werden, allcOZ'/i-

gatien, zo ten voordeele,aU ten lalte,

der E. Compagnie , item Acten van lec-

ningen, en Emancipatien, Contracten,

en Borgtogten, zo mede AtteJIatienViin

te kort komende Goederen
,
quadc

gellalte der klceden
,
pakken, extra-

ordinaris leccagien op ^7VfJ,'tatfl:er-

ven van Curnpagnies flaven , 8cc. en

welke inflrumenten den fecretaris , of

beëdigde klerk
,
gehouden zyn , op

vcrfoek der rcquiranten'i aller tyd zon-

der eenige loon te pafleeren , wel let-

tende , dat de Gctuy .,en acciiratelyk

werden geëxamineerd , om geen repro-

ches fuhject te welen, gelyk dezen ja-

re nog van B.j/.ïv'W over zeker pak

Ba/la's gekomen zyn : ende van wel-

ke infir-umentcn de refpective rcquiran-

ten ook anthenticq aflchrift moet wer-

den verleend 'c hunner verantwoor-

dinge.

„ De Secretaris heeft onder zyne

verantwoordinge de gezegelde Papie- in 'tjaar i68o. 17 Jan. bclallen zy

ren, welke hy van den Opperkoopman, hem , 't Dag-regi(ier te verkorten on-

onder rccepijje ontt'angt, en daar af hy trent de llofte der afgaande en aanko-

hct procedido twee malen des jaars op mende Brieven, Rapporten. Refolutien,

IFas Getekend^

ISAAC VAN THYE.

Behalven de faaken , in deze Inftruc- „ ,

tie gemeld , hebben haar Edelheden van Ordres

tyd tot tyd nog deze en gene andredin-harer

gen , hen inder tyd voorkomende , aan Edelhe-

den Secretaris van den Landvoogd ge-
„'^g^tzyn

lieven te bevelen. Ampt
In 't jaar 1Ö74. den 10 Febr. belaften geseven.

zy hem de Kerkelyke Vifiie-Rapporten

jaarlyks aan hen overtefenden •, en 1097.

Z-t en z8 Jan. dat hy Marginalia op de

Refolutien, Dagrcgillers, enz voortaan

diende te maken, en ook de vooniaam-
fte faaken in de brieven te Ichryven.

ordonnantie van de Heer Gouverneur

in Compagnies cajja teld , en ook zo-

danig afrcekening houd , kennende

den gefwooren klerk de dagelykfe ad-

mimjlratie o\'er dezelve nu gedefereerd,

en dezelve om redenen den Asfijhnt

Jan Cornelifz. ontrokken werden.

„ Wanneer den fecretaris eenigc ze-

gels benodigt is , maakt hy zulks ty-

dig aan den Opperkoopman bekend

,

in wiens huys dezelve gedrukt , en

door zyn E. ondertekend werden, in-

„ brengende zodanige verkladde zegels ,

„ als duydclyk blyken bcvorem niet

» geemployeerd IC zyn.

met maar aan te wyfcn de plaats of Boe-
ken, daar die gcinfereerd fuan. Ook ex-

cufeerden zy hem van 't Copieercnvan't
Dag-Regiitcr , de afgaande en aankomen-
de Brieven, en Relolutien voor 't Vader-

land > mits dat in de brieven na Batavia

alle faaken van belang kort en duidelyk

uytgedrukt wierden , zonder te verfuy-

men , 't geen haar Edelheden en de

Heeren in 't Vaderland dienen te we-
ten.

Ook moeften alleorgincelecnCopyc-

brieven aan haar Ed. op kleen Formaat
onafcefneden papier gefchreven ; en op
alle brieven marginaalcn gemaakt wer-

den.
In
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heerdcn zy ,agicr de generale MilTive een

Lyft van de beqiiaame vaartuygcn
,

ook een Lyll van de bequame Minilters,

'

en een zielbefchry ving, met ccndubbcld

daar van voor 't V.aderland , te voe-

gen.

In 't jaar 1682. 21 Maart bevelen ^y
hare polltive ürdrcs in een byfonder

botk te Ichryven, en die uyt de brieven

uyt te trekken, dat zy in 't jaar lóSj.

den 16 April renoveren.

In 't jaar 168 f. 7 Februari , beladen

zy de generale laften der foldyen , rand-

foenen , ongeldcn , fchenkagien , 8cc.

by een ie trekken , onderfcheiden zyn-

de van de generale winilen , in fuyvere

winden, Heercn geregtigheid, Sac.

In 't jaar lóSö. f Januari eyfchten een

korte licrkte van de Landvoo^dy , die

jaarlvks aan haar diende overgcfonden te

werden.

In 't jaar 1687. z6 Augufti, renove-

ren zy 't maken van Marginalen op de

brieven^ (gclyk ook löpf. ?. 2 Januari)

ordonneren de bylagen op kleen formaat

papier te fchryvcn , en dat men de

iTiarktcn , tolhuylcn , enz. ook in 't

Hollands zal dienen uyt te drukken >

voegende in 't jaar 168S. 2 Maart 'er

nog by , om de laatfte advyfen met een

bodemken , van Banda aangierendc , te

fendcn , om geen hypothequcn anders

,

dan voor Gecommitteerden te belallen

,

bevelende, dat men 't Zegel-geld op zyn

oud beloop laten , en van de bequaam-
heid der opkomende lieden ook in de

brieven melden fal.

In 't jaar i6po. if Jan. ordonneren zy,

dal van alle verjaarde Pascedullen re-

den zal moeten gegeven, en in 't jaar

1695. 13 Jan. dat 't getal der gegagi-

eerden in de brieven aangehaald zal

moeten werden.

In 't jaar J647. 2p Jan. en 24 Febr.

4 Maart en 20 Novemb. bevelen zy ,dat

de Secretaris der Jultitie moeit eerlle

Klerk zyn , dat men by de laatfte ad-

vyfen 't getal der geëyfchte Soldaten,

Matroofen, Ambagtslicden, als ook dat

van de verlolle,engellorvene uyt dezelve,

alsook van de Penniften, Chirurgyns,
en ook van die gene , welker verband

flaat te eindigen, moeli aanhalen om op
Batavia te konnen llen , ofde eylTchen ook
Xvel na behooren gefchiedden. Ook
moeRen zy jaarlyks de verllorvenc en
levende Nagel -boomen aanhaalen , en
de befetting opgeven. Ook mogt de

Secretaris geen procuratie tot beta-

ling der Soidyen-reekeningen in 't Va-
derland, dan metfpeciaalconfent vanden
Heer Landvoogd en Raad , en niet dan
met e.xprelTe melding van den datum der

I N A. yi
Rcfolutie daar over genomen

,
pullce-

ren

.

In 't jaar irtpp. den 27 Febr. ordon-

neerden zy hem in de Aftcr» te infere-

ren, by wat voor een brief haar E,dclhe-

den'lEmploy van dezen of genen nieuw
gevorderden Airiltcnt, ten tydc dat hy
eerrt aan de pen quam , en zy hen na

Amboina lenden , hebben gelieven te

approbeeren ; in een Brief na Ternatc

van den 2p December, 'er byvoegcndcj

dat men foldy-Hlaken niet in de blieven

aanhalen , maar alleen aan 't Opper-
hoofd van 't Söldy-Comptoir op Batavia

fchryven moeit.

In 't jaar 1702. wilden zy de vcr-

fchanfingen der Orangkaja's, in debric-

ven aangehaald ; en 1705. i f Januari de

Refolutien verkort hebben , nalatende

alle nodelooze groote infertien van

Brieven , Requeften , en andere Extra-

cten, en dat zy de brieven en bylagen

met geen Italiaanlche, maar alleen met
een duydelyke groote ronde letter moe-
iten laten ichryven , en alle brieven en

bylagen op onafgelheden kleen formaat

papier verveerdigcn , om het zoo veel

te beter met de boeken , waar in die ge-

bonden zullen werden , te doen over-

eenkomen.
Deze bevelen nu wel waarnemende^

werd hy (zo hy 't nog niet is) daar op
door voorfehryvens van den Landvoogd,
(als hy wel by hem ftaat) Onderkoop-
man met 40 gl. ter maand, en f| Ryxd.
koftgeld ; genietende geen ander inko-

men , dan dit , en 't geen hy van de
Aftens en Pas-cedels heeft.

Indien hy nu de gunft van den Land-
voogd behoud , werd hy ook wel tot

't een of ander openvallend Buytcn-
Comptoir,of wel tot het Ampt van Fi-

fcaal, gevorderd, waar in de Landvoogd
zeer veel doen kan > en dan is hy be-

houden.

De WINKELIER.

Na den zelven volgt in rang der Pen- Van deri

niftcn (want anders gaan beide de Op- ^^'iili

per-Chirurgyns,die den jongden Koop- ^":'^' ^

man in rang volgen
, gelyk ook de Ampt,

Lieutenant, nog voor hem) de Winke-
lier, die in 's Compagnies Kleeden-win-
kel woont.
Wat tot zyn ampt behoord , konnen

wy uyt de navolgende Inftruftic , en
het daar bygcvoegd Rendement , klaar
lïen.

e-

eu

Tt a Ordré
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„ die aan de E. Compagnie niet ten ag-

„ teren is.

Indrudl.c"

voorden "
Wmkc- «
lier. „
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Oïdre en InjlruBte voor den

Adminiflrateur van Com-

pagnies Kleeclen- Winkel
,

alhier.

E Ven gelyk den Opperkoopman in "t

houden der Negotie-boeken gcor-

clo)ineercl is , zullen de IVinkel-boekjes

alle maanden , zonder vcrfuym , ef-

fen gefield, ende den Gouverneur ver-

toond moeten werden , namcntlyk

,

ende by exempel.

„ Op if Jugufli zal't Origineel TFin-

ket-journaal effen Ihiande , tot op ul-

timo Juli , endc 't grootboek , nevens

de copyen van 't een en 't ander , tot

ultimo Juni^ geexbibeerd moeten wer-

den , op dat zyn Gemelte E. volgens

Ampt pertinentelyk moge naficn , of

de poflen allcilnts na bchooren zyn in-

gefchreven , en de ordre agtervolgd

geworden , welke obfervantie zodanig

continueren zal het gantfche jaar

door.

„De Nalatigheid , bier inne gepleegd,

zal't eiken male met de boete van een

maand Gagie geftraft werden , zonder

eenig excuys te admitteren , ten waare

door baarblykelyke Siekten.

„ Getrouwde perfoonen zullen hare i-ol-

ko-men Gagie maandelyks mogen ont-

fangen , indien niet ten agteren zyn.

„De Winkelier^ uyt eygen authoriteyt

aan imand iets op Reekening ver-

ilrekkcnde, zal vervallen in 't verlies

van 't vcillrekte, endc daar en boven
ifrbitrale Correftie.

„ In't diftribueercn der goede maan-
den , zal, 't geen genoten werd, aan

niemand anders ter hand gelteld, en-

de gegeven werden , als aan den Per-

foon zelve , die daar voor op zyn
Reekening werd gedebiteerd , zonder

dat betalingc aan ecnige pretendente

Crediteuren voor den genen, die het

genieten moet , zal mogen gefchie-

cnde veel min zal den Winke-
7ig zeiven , wegens geborgde

den

„ penn. , iriogcn betalen, op pane van

„ deportemer.t.
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„ Insgelyks zal op de TVinkel-hoekjes

alle 5 maanden behoorlykc W.zwf ge-

trokken en den Gouverneur vertoond

moeten werden.

„ De ff^inkelier , zonder Ordonantie ii\-

le zodanige Kleeden verkopende, als

vermogens is te vertieren , zal alle

maanden, 't geen verkoft is , in een

generale Poft ten laftc van de IFinkel-

kajfe brengen , ende niet te min van

den verkoop , zo als dezelve gelchied

is , met fpecificatie van perfoonen
,
goe-

deren^ dag , en datum , een memorie-

hoekjen houden , 't welk by de win-

kel in bewaarnis zal blyven, ende waar

uyt, des vercyfcht werdende , eenige

extracten zouden konnen werden Gc-

exhibeerd.

„ Niemand z.d iets op Reekening
mogen beuren , zonder daar van in

twee refpeftive boeken behoorlyke

quitantie te onderteikenen , van wel-

ke boeken 't eene by 't Comptoir zal

vei blyven , en 't andere na Batavia

werden gcfonden.

„ Die niet fchryven kan
JSlerk ilellcn in prcfentie

Gecojnmitteerdens.

, mag zyn
van twee

„ Niemand zal voor iets anders ge-

debiteerd mo^en werden , als 't geen
hy eerlyk geniet.

„ De Winkelier zal zig niet mo-
gen bcmoejen met eenige Kleeden

van de Soldaaten of AJatroofen op te

koopen.

„ Zal ook geene zyne particuliere

Goederen of Kleeden in de Winkel
mogen uyiventen, of van andere Per-

foonen aannemen te verkoopen.

55

„ Ook geene Compagnies Kleeden en-

de Goederen tot hüogeren Prys, als

de Lyfte is . aan de man helpen , ende 'c

Aan niemand zal eenig geld, of' „ ywr/iiw in zyn eigen buydel Heken.

goed, op reekening vcrlbekt mogen
werden , zonder ichriftelyke Ordon-

nantie van den Gouverneur , ofte ie-

mand anders , van zyn E. daar toe

„ expreffelyk gequalificeerd , behalven dat

„ als 'er licentie gepajjeerd is om de gene-

„ rale. twee goede maanden uyt te ge-

„ ven, ieder een zal mogen genieten,

55

35

55

35

„ Item gene Compagnies Goederen of

Contanten tot zyn eigen gebruyk te

borg appliceren ende vertieren.

„ Item gene Kleden uyt den Winkel

in zyn eygen huys brengen, om te

verkopen.
Dc



AMBO
„ De non ohfcvcantic van de boven

^, gemelde vyf Jrticulen zal met depor-

„ tement werden gellraft.

5?
In 'c openen van Kkeden-pakken

zullen zodanige limitaticn hebben te

„ gelden, als by expreffe Ordonnantie op

„ dat Huk IS geprcfiriüerd^ en welke or-

„ dre altyd voor de hand in de Winkel

„ op een bordtjc geplakt zal moeten

„ ophangen.

„ Uyt het Pakhuys zullen gene goe-

deren , Kleeden , ofte Contanten , in

de Wmkel ontfangen werden , als met

fchriftelyke Ordonnantie van den

Gouverneur,

„ Belchadigde Kleeden zal de Win-
kelier van den Opperkoopman niet

gehouden zyn te ontfangen , dan met

5, expreffe lall als boven.

5»

55

I N A. 333
„ Den Winkelier zal alle zync uyt-

giften op reekening van 't Comptoii'

Amboma affchryven , maar evenwel in

't Groot-boek zo \cq.\ fpecificeren ^ als

mogelyk zy , by exempel^ÓAt de Klee-

den, of Contanten, uyt gegeven zyn

voor rant[benen , onkojlen , hetaimge

van foldaaten ,
fcbeeps-onkojien , of

diergelyke.

„ Alle maanden zal confronteeringe ge-

Ichicdcn met de Wmkelboekjes ^ NegO'

tie-bocken^ ende Guarnifoen-boeken ^ om
alle differentie voor te komen.

n
5»

5»

")•>

55

5J

55

55

Mits welken dan ook de fchade

van eeniOT Kleeden , die in de Win-
kei werden bedorven , niet ten lalce

van de E. Compagnie, maar ten lallc

van den Winkelier , zal lopen , ten

ware hy bondig wiile te bewyfen,

dat zodanige ichade door ongeval

ware bygekomcn.

„ Den Winkelier en zal niemand ee-

„ nigc gelden, oi' kleeden , re Borg mo-

3, gen uytgeven.

„ Het Pakdoek van de Kleede-Pak-

ken zal gehouden moeten werden voor

den Capiteyn des Jrmes , om tot

't fchoonmaken van 't Geweer,ofte an-

ders daar het den Gouverneur ordon-

neren wil , verbcfigd te werden.

De PFtnkelier zal deze Ordre wel

, en op het tranfport der
55

bewaren

55

55

55

55

55

winkel aan zynen Succejfeur overhan-

digen , op de verbeurte van 5 maan-

den Gagie , zo daar in nalatig bevon-

den werde.

Wm Getekend y

Amboina aan 't Cafteel

Vidoria .denpMey,

' ^ ANTHONIO HURDT.

Vermits hy nu alles na een vaftc

Prys-Courant behandelen moet , zo
zal dezelve dienen te werden Geexami'

neerd , om met Banda op een eguaktt

voet daar in gegaan te werden , waar in

zodanige verandering gevallen is , als

vervolgens ftaat aangewcfen te werden.

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

„ By aldien iets geordonneerd werd

te verftrekken aan eenig V0U4 , te

fchecp varende , zal zodanige Ordon-

nantie door den /^^inkelier.nïct voldaan

werden , voor en al eer de Scbeeps-

Boekhouder daar op aangeteikendheb-

be , dat de genietende Perfoon daar

voor op zyn lopende reekening be-

hoorlyk \s gedebiteerd.

„ Alle maanden zal , zonder verder

dilay, afgcfchrecven werden, zoo in

de Winkel-boekjes , als in de Nego-
tieboeken, 't geen uyt de Winkel ten

behoeve der (chepcn is vcrftrekt.

„ Ten cynde van elke maand zal den

Winkelier aan den Gouverneur exhi-

beren, eene i^eximentc fpecificatie , van

't geen hy op reekening van r^nt[oe-

nen , onkojlen , en fortificatien , heeft

vcrftrekt, op dat dezelve, by zyn E.
ondertekend, in 't ordinari fpecificatie-

boek geregijlrecrd werde.

Carikams, rode in plaats

van

Tsjelas , fynder als ordi-

nare

Tsjelas, blauwe dito, in

plaats van

Gemcene Tsjelas , blauwe
en roode , beide

Witte Tsjavoni's,

Dongrys, van löhalta -

Blauw Guinees , in plaats

van

Chormandels Zeyldock,

Ehcuwc Salarnpoeris ,
-

Gemene Tarnatanes , van

foo a fZf guldens een

pak - -

Gecolcurd Polcmyt,

Bengaalfe Zyde', in plaats

van

^atavifche Hbedenyin plaats

van --i-' vA- :ii'<

Spaans- Leere Vellen van -

V>atavijch 'Sooi- leer , van

Tarive, '^T^n " - -

Souratfe Seep , voor een

Ryxd. van -

Tt 5

RyxJ. Ryxd.

i^opil De Piys-

Courant,

t —tz

2' 2i
•'b— '+

% 'T

I — li

6;— ö
3 r
'+ B

- -3i

~3i— I d'cl.

4

f
7^



^34 BESCHRYVINGE vaM
tnde mitsdien alle voornoemde ver-

anderingc in de voornoemde Banda/c

pRYS-CouRANT gedaan is, zodienddic

nu derwaards maur gelbnden , om Zo-

danig a^tervolgd te werden , zullende

mede naar Ternate gaan , om die ook

daar ten principalen te ob/erveeren.

^^

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

J>

55

55

55

55

55

55

J5

55

55

55

J5

55

55

MAANDAG den \o Mey, i66j.

„ Is gcrefumecrd de Prys-Courant ,

waarop van ouds alle Goederen, zo

Koopmanfchappen als Piovilien uyt

de winkel , tot gerief van ecnygelyk

verkogt zyn geworden , en waar in

tuflchen den verkoop in contant cnver-

Jirekkinge op Reckeninge eenig onder-

fcheid Was , om dat 'c eerde was in

flegte Realen , en 't laatfle in Ryxdaal-

ders gerekend , welken 't wege eeni-

ge meditatie genomen , en gelet zyn-

de dat deze Goederen wac te hoog,

en gene weder wat te leeg gctaxeert

(tonden, zo is . naar goed overleg,

gearredeerd , de volgende nieuvve

Prys-Courant by Provifie te formee-

ren^ zullende dezelve alvooren abfo-

luyt va ft te ftellen , tegen die van

Amboina geconfronteerd, en daar be-

fien werden, of die niet ten dienfte

van £. Oomp. op een eguakn voet be-

hoord te zyn gebragt , en waar van

men dan ook in Ternate de Copia zal

zenden , ten eynde geëxamineerd wer-

de , of het daar mede niet eguakren

wil.

PRYS-COURANT,
In Jmbüina gefteld op Ryxdaalders.

AJfunïanci het (luk

Bcngaalfe enkelde Armofynen

Kleine Armofynen

Grove witte EethiUes, de 40
hajla . - -

Roode dito de 40 hajla

Bethilles blaauwe van 5fO a

400 gl. 't ps.

BethilUs blaauwe van 45» ha-

jla a 600, 6fO gl.

B-laauwe Boelongs

Swarte breede Baftas

Halve breede dito 's

Smalle Baftas

Halve fmalle

Bolatios . , -

Carteams ^ of Toode Tsjelas -

Cajin Goelongs

Breede Suratfe Chits

Smalle Suratfe Chits

Tsjelas van de Cuft , fynder

als ordinaris

Ryxi
)

z

2.

4i

3Ï

4i
I

2.

I

I

I

n

li

X
) tJ

Tsjelas van de Cuft gemeene
't ps. - -

Tsjelas van de Cuft blaauwe
Tsjelas grove , blaauw , en

roode beide -

Caf'a Eengale - - -

Jsjavonys witte

Suratfe gecattoeneerde Dee-

kens ...
Cormandelfe Deekens

Dronggaiig Ginggang

PinaJ/e Ginggang

B-yxd.

iï~ 2:

4

4i

il

3

— I

In Afargine ftond , alle welke boven
gedane Marginalid's zodanig die-

nen agtervolgd te werden. AM'
boina adi 6 Juni 16Ö7. Was
gcteekend , de CommifTaris Cor-

nelis 'Speelman.

RyxJ.

Dongrys a 1 6 hafta

Guinecs Lywaat - -

Blaauw Guinces

Taffa Tsjelas Ginggang , beide

Eengale - - _

Taffa J sjclas 3 draad fwart en
wit gedreept

Madaphons - - -

Moeris fyne , van <Joo a (J30

gl. 't pak
Moeris middelbare, van 4^*0

guld.

Niquanias

Negros-kleeden van de Cuft fleg-

te van I öo ?. 1 80 gl.

Fotas Eengale , van 800 tot

poo gl. het pak a i j Ryxd.
of de Marado

Fotas grove van 5 fo tot 400
guld. de 100 Marados,

5

Ryxd. de Marado en 't ps. -

Pcrcallen roode

Percallen witte

Ramboutyns van 400 tot 415"

guld.

Chormandelfe Seyldoeken

Bengaals Seyldoek , a 2,40 gl.

't pak - - -

Salampoeris fwarte

Salampoeris witte gemene -

Salampoeris fyne van 600 a

6fO gl.

Salampoeris roode

Salampoeris blaauwe te regu-

leren na den Prys , die ze

gegolden hebben in In-

koop. - - -

I — i;

— (S

i\

IJ

3i

2i

3i

In Amboina gefteld op Ryxd.

Ryxd.

Salpicados gefigureerde

Salj>i(ados cfFenc
4i

reT'



M B
Ryxd.

Ternatanes van (5oOjö';o, a 700
gulJ. - - 4i

De Fynderc-na advenanr.

En de Gemcenc van joo a f if
^gl-'cpak. - - 35

Tapi Sara/as - - 1 1

Tapi Tsjindos - - l;

Rok Ginggangs gekeperde i \ el

breed " -
fï

Brede gekeperde Ginggangs van
Z; el breed , tut lafel-

goed - -
3i

Smalle gekeperde Giuggangs

I i el breed , tot



3^^ BESCHRYVINGE van
winrtenOm nu te weten , wat w^inlten in

een janr onder de Heer Schagen bv zulk

een Winkelier gevallen en opgebragt

7.yn, kan men uyt het hier nevens iïzznm

de Keftdgmeijt ^gcickeni 336 klaar fien.

Zyn Gagie en Koftgeld is even eens,

als dat van de Secretaris , of als dat van al-

le andre Onderkooplicden j dog zyn

buyten-voordeelen die hy of op de klee-

den, en zync winften,die hy door ver-

fcheide wegen op de Soldaaten, Matro-

fen, enz. weet te vinden (met hen dik-

wils oude Kleeden , en verlegene Goe-

deren , te verflrekken , en met die
,
quafi,

weer dan na lig te nemen, mits zoveel,

als hy dan bedingt, te laten vallen) zyn

vry groot ; hoewel dit alles niet wefen

magj maar wat helpen de nette bevee-

len van haar Edclheden, als zy niet na-

gekomen, en de overtreders niet gellraft

werden. Dat nu de Winkelier ook

Voorfitter in de Vergadering der Boe-

delmeciters is , zal ons ter plaatfe daar

wy van dezelve fpeeken , nader blyken.

De C A S S I E R.

«

55

i>

55

55

55

die maar een Boekhou-
maand is , is gefteld

De CafTier

,

der van 30 gl. ter muauu ia

,

om de kleene Kas waar te necmen. Wat
tot zyn Ampt behoord , konnen wy uyt

deze zync Inftrudie zien

hflructie ofte Ordre voor

den Adm'miflrateur van

de kleene Cajfa in Am-
boina.

J5

55

i5

J»

DEwyl voorhenen , tot preventie

van alle fraiiden en misverftan-

den, goedgevonden is onder aparte

InftruElie te Hellen een feparaat Per-

foon , om den dagelykfen uytgift en

ontfang van penn. waar te nemen,
buyten bckreuning van den Opper-

koopman dezes Kajieeh , als die zig

ten principalen niet verder aan te trek-

ken heeft , dan de adminifiratie der

effecten , die van Batavia , en elders

,

aangebragt werden , en dezelve op

Ordonnantie van den Gouverneur aan

de mindere yldminiftrateurs , enz. te

verftrekken, zo hebben, om dat met
verandering der geldfpecien , en verloop

van tyd , eenige alteratie in dezelve

Inflructie vereyfcht word
,

goedgc-
dagt , tot Reglement van den voor-
noemden kleencnCaffier van nieuws het

volgende op te ftcUen.

„ Van beide , zoo wel ontfang , als

uytgift , zal in een Boek aanteekcning

„ gelchicden van dag tot dag , te we-
„ ten van den ontfang aan de linker , en

„ den uytgift aan de rechterfyde , alles in

„ fpecie van Ryxd. tot 48 ftuiv. ider

,

dat zoo voortlopen zal tot het einde

van elke maand , wanneer dezelve af-

gefloten zal werden , na voorgaande
vrage aan den Gouverneur ^ of 't ware,

dat zyn E. nog iets in die maands ree-

kening opgebragt wilde hebben , aan

welke dan , ten uyterften voor den
vyfden der volgenden maand , een af-

fchrift der geheele reekening ter hand
gelleld , en ook dezelve in een ander

net boek, daar de verkogte en inge-

kogte Goederen, Onkoften , Wiflels

,

6cc. by den anderen getrokken , en
gevoegd ftaan (om i\%Jlaper hier by't
Comptoir te blyven) ingefchreven

moeten werden , beforgendc ook een
Copye te maken , om jaarlyks met de
Negotie-boeken na Batavia te gaan,

welke Copye noyt meer . als ten al-

lerlangtten eenmaand^ agterftallig zal

mogen wefen.

1.

„ Zal geen GfW ontfangen, nog uyt-

geven , dan op Ordonnantie van den
Gouverneur , of deflelfs gemagtigde , op
pane van arbitrale Correctie.

3-

„ En voor al zal geen uytgift van

fpaanfe realen , zo wel uyt de groote

Kai , by gebrek van ander geld
, ge-

daan mogen werden, dan met /pedaal

confent van de Gouverneur.

4-

„ Alle Ordonnantie» moeten in een

doosy of kasjen^ by den anderen gele-

gen, bewaard werden, op dat men die

ten allen tyden met het CaJ/eboek mag
confronteren , wanneer men zulks no-

dig agt.

„ Maar zullen alle zodanige bevel-

briefkens , by de welke den Bottelier

belaft werd , aan iemand iets 't zy
boter , wyn , ryfl , fpek , en vlees , en

wat onder hem meer is , voor contant^

te laten volgen , naar gedane betaling

in de Cajfa^ en dat dezelve Ordonnan-

tien door den Caf/ïer gefub/cribeerd

^

mitsgaders in \CaJJa-boek perfect zul-

len wefen aangeteckend, dan door de
~ ' vertoonders

55

55

•'5

55

55

55

55

55

Qaffier aan de ref'pective

„ weder gerefïituecrd werden , om hun

„ aanbetaalde goederen by den Bottelier

„ mede te vorderen , waar dezelve Or-

„ donnantien dan verblyvcn lullen , om
„ alle maanden tcgens het difpen^t cnde

„ Caffaboek geconfronteerd , cndc mede

„ geliquideerd te werden.
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IJl ps.— Moeris^ grove gebleekte - f

28 Cajhj de A/alJa - . %

2
IJ-

T'iclaSy Gcruyte - - =

87 Hoeden j Chaitdebex - - =

210 Niqttanias^ Zuratfe - - =

ifiRiem Papier^ Hall. klein Formaat - =

ifipond Garen y Hollands _ - =

62.Z ps.— Zeyldoek , van de kujl - =

74
j* ~ Carikams

,
g'/oote t'oode - - ^

942 - — Caükams ^ kleene roode • t

pyol—— Salinip'.^ briiytie hï^. - - s

ilój" • Guinees^ gebleekt grof - =

141 5 — Bafiasy \ [malle - - ;

381 Chitfen, Suratfe[malle - :=

p(S - Guinees , ^/«i«p i/'". . . =

834 - Sahmp'.^ gebleekte grove - =

öif —— Percallen^ gebleekte grove - ?

iS . . Chitfen^ fyney^nd&kujl i^^^oovt =

ya — - Zeyldoek^ Bengaals - - =

20 pjircn Koujfen, Zyde Napelfe - ?

400 ^s.^Betbflles, bruyn bl'\ - _ ;

10 paar Koufen^gefprenkeldskatoeuejap', *

2 gros Knoopen^ met Gouden Silv.ecm*. =

)j pond Zyi/f , geconïeurd - _ -

7 ps. — Hoeden y \ Cafloren - - -

7 -- — Hoeden^ '-Caftorcn . - -.

200 ps.— Ba/tas j halve breede - - ;

20 Gingang^ Tafetsjelas 4 draad - .-

? Perfiaans Leder - - -

Inkoop? in Indi-

rdie Valuatie.



Rende-
ment.

R E N D vppEN, als onder het
Beftier y'SixF.xtraordinaris van Nederlands

India,, dien, in de tyd van een

xonèi\Fehniar'i ^ in 't jaar 1(^92.

daarC l e e d e n-W i n k e l
,

(tl Inlandfe Soldyen
,

nevens de ware

n , Mantifac-

Id zyn,

'tlyk :

Geeft winft in

Hollindfche

Valualic.

. ComI ipffiRyxd.
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—
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Cm j-7:i2:_

C/-'^ 31:11:5

tie. 1 j- : 1 2

:

1
3

k per Ccntb
in liidilche

Waaidye.

6] netto.

35 ruym.

ifo fchaars.

7}" ruym.

24 fchaars.

i3i|dito.

iiSiruym.

112

61 fchaars.

88' ruym.

781 fchaars.

139} ruym.

3ijdito.

70|dito.

8(5| fchaars.

77'. dito.

81 j ruym.

9 f fchaars.

270 luym.

981 dito.

P4j fchaars.

77yruym.

200 ruym.

If2 dito.

77jdito.

293; ruym.

2J"
netto.

7f ruym.

ö^dito.

Is per Cento in

HoUandlche
Waaidye.

fï

281

120

60

i'41

90^

49|

70?

III^

<J8:?

<j2f

76

216

7i'

7r;f

160

I2li

<J2,=

20

4r:'

ff
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336RENDEMENT, Van alle zodanige Koopmanschappen, als onder het
Beftier van den Wel Ed. Jgtb. Heer M'. NICOLAAS SCHAGHEN, Raad Extraord'mar'ts van Nederlands

India, mitsgaders Gouverneur en Directeur dezer Provint'ie , met: den R^forte van dien , in de tyd van een

rond Jaar, of 1 1 Maanden , zynde \in primo Maart, in 't jaaar 1691. tot tilttmo Februari, in 't jaar 1691.

daar aan volgende , aan dit Hoofd-Kafteel Victoria , in 's Compagnies K l f.f. d e n-W i n k e l ,

(onder Godes Zegen) voor Contant l^ernegotk-srd , als op Europ'iaanfe ,
en Inlandfe Soldyen

,

verftrekt zyn , mitsgaders de zo Indtfche als Hollandfe In- en üytkoops , nevens de ware

Foordeelen , en per Cento's, die op ider fortering van Doeken ,
Lywaten , Manufac-

ttiiiren , als andere Kleinigheden meer , fuy ver Gewonnen , en Behaald zyn

,

gelyk hier onder vervolgens nader vertoond werd, Namemlyk:

lipff;Ryxd. CoB/d»/ - - - ƒ

ijps.— y^fmozyuen , dubhddt -
-

loii —^ Photajfen de Btiignk - - s

1 jtkgias Zyde - - =

io Percallen, toode - - =

f 15 Bethilles, gebleekte roode - =

j85 Baflas, hisle fmalte - - ;

4JI — Tijawiiys, node - . =

I —^ Cbitfe fyne kuji , i^' foort - =

149 —— Cambayin , vm ie kuJi - r

3SpaI;k. Kou/en , katoene vm ie kujl • t

i(! 5; ellen Chergie, of Ihll. WoUe Sloffen - =

119 ps.— Dcekeyn , kaloene vm ie kujl - %

318 — Ginggang, Pinasft . - -.

1415 —^ Ginggang, beddctyk - r

iyj\ Ginggang, Taffetsjehi 'jierdrafid s

24ftrcng Goud en SJh-eidrand,Zuriitfz. . :

7f ps. — Deekens, Zuratfz. - - :

f "Jogten, Mufiovifchc - - ;

y/J ellen Laken, fwavt - - ;

88 ps.— Mociisfyne, eerjle hort - :

34 Patholai Zyde, de f hajla . <

3i|Riem Papier , Hollandi ,
groot formaat -

2. ps. — relletjes fpaans Leder - -

"9 Salafnpouris , roode - - :

Svellclj. Sihaaps Pcrkement - - -

li ps.— Cuiriees, gebleekt fyn eetfle foort ;

'3 Chiifen, fynevitndekujl 3''« foort ;

zC& //^miv/cH, £«« hier gemaakte =

Inknopsinindi-

fclic Valuiuc.
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„ De aanteikcning van den Cas/tcr

„ in zyn Boek moet altyd met dat van

„ de Örduimamicn perfect over een ko-

„ men, mitsgaders ook da;ir nevens wel

„ duydelyk gefpecificead werden , van,

,, endc voor WM perjoon cüóe goedere»

,

„ de aanbetaling geichied is , cnde of

niillchicn de lieden hun Ordonnautien^

op den felfden dag ende datum ^ wan-
neer die bekomen , niet te vorderen

„ quamen , zoo zal de Cajjier , op dat

5, de datums niet omrdentelyk door het

Cajj'aboek mogen loopen , maar alles van

dag tot dag vervolgd werden ,alzulke
;

Ordonnantien op dien dag in zyn Boek
inichryven , als hem die vertoond

werden.

„Aan een iegelyk zonder onderfcheid

„ \-xx\ perfoonen^ daar de Casfier eenig geld

5, aan uytgeeft , ofte van ontfangt, het

zy dt fomma veel otte weinig impor-

tcerd^xA hy gehouden welen (te we-
ten van de gene daar hy geld aan uyt-

teld) ^ïtantie van den ontfang in

dorfo op de Ordonnantien gelleld, te

vorderen ende 'vue -verfa aan degene,
waar van geld ontfangt , hen gelyke

^itanlic te verkenen, 't zy de lie-

den die zelfs vorderen mogten , ofte

niet , dat den Casfier by defen geor-

donneerd werd, zonder verfuym, op
ptsne als vooren , forgvuldig na te ko-
men.

8.

„ De Casfier zal zyn eygcn casfa on-

der die van de Comp. niet mengen,
maar 's Comp. gelden altoos verfelierd

in een plaatfe alleen bewaren , ten ein-

de de Gouverneur t'allen tyden , beha-

gen nemende de effecten van de casfa

met het Casfaboek te confronteeren (ge-

lyk wy den Casfier by dezen gewaar-

fchoud willen hebben , wel dikwils

te zullen gefchieden) dezelve prompt

endc effen moge vinden , op ptene , zo

hier tegens te doen kome , voor de

Qornpagnie verbeurd te zullen hebben

alle zodanige gelden, als op casfaviw

des Casfiiers eygcn penningen zouden
mogen overig bevonden werden.

9.

„ Zo zal dan ook aan d' andere zyde,

Hy het gebrekende aan de casfa., niet al -

leenig te fuppleeren , maar daarenbo-

ven nog drievoudig te betalen heb-

ben.

lO.

„ Ende dewyl zedert de fchrikkely-'

ke aardbeving alhier genoodfaakt

geweclt zyn , dii'erje dingen
,

die wel binnen 't Kajicel behoor-

den gedaan te werden , buyten te

gelyk onder an-

3»

33

35

33

33

33

33

33

33

33

33

53

33

3»

55

„ derenis, de hcx~A\\vig\'\r\ Nagelen jdic

„ in des Casfiers particuliere wooninge

„ gcfchied, zo en zal hy daarom al eg-

„ ter geen Compagnies geld by nagt buy-

„ ten 't Cafieel mogen houden , op pof-

„ w,zo daar aan ccnig ongeval tefchie-

„ den quam , het zelve promptelyk op

„ hem zal werden verhaald, gelyk ook,

„ zo by daag eenig onttangen geld al te

„ lang by zig hield.

1 1.

„ De Casfier^ meerdet gelden onder

„ zig bevindende, dan tot den daaglyk-

„ fen uytgift nodig heeft , zal by den

„ Gouverneur Qrdre verfoeken , om de-

„ zelve onder qiiitantie van den Opper-

„ koopman '\x\degroote casfa ter bewaring

„ te Hellen.

„ Gelyk het nu is, dat deCasfier ook
„ adminiftreerd de Equipagie-goederen.,

„ waar van nu en dan iets tot noodige

„ accoitmiodatie van den Burger , en Inlan-

„ der , werd verkogt , en zal hy het

„ geld daarvoor niet mogen ontfangen,

„ maar zal 't zelve moeten betaald wer-

y, den aan den fFinkelier., die daar van

„ Notitie doen , en , naar m^iandelykfe

„ vertüoning aan den Gouverneur
., den

„ Casfier overhandigen zal, omme zoo

„ eens klaps fpecifice in de Casfa-reke-

„ ning ingetrokken te werden.

„ De Casfier zal deze Ordre wel

„ bewaren , en op het "Tranfport der

„ (Zasfa-XTin zynen Succesfeur overhandi-

„ gen, op de verbeurte van j maanden
„ Gagie , zo daar in nalatig bevonden

„ werd.

f^Tas Geteckend^

Amboina ann 't Ca-
fteel ViAoria.den

9 May, 1678.

ANTtlONIO HURDT.

De Opperkooplieden hebben nu en
dan wel gefultineerd , dat de Cafller

een van hunne Suppoollen was, dog haar

Edelhcden fchreeven dat in 't jaar 1688.

z Maart weluytdrukkelyk afj ordonne-
rende hem te gelyk , om ook de Equi-
pagie-bockjens voortaan waar te ne-

men.

De OPPER-CHIRURGYNS
van het Cafieel en 't Hofpitaal.

Men heeft in de Landvoogdy gccnvandc
Doftoren > maar twee Opper- Chirur-Üppcr-

gyns ; waar van de eenc over het Ka-,^'","^"

laten gefchieden

II. Deel.

Itecl, en de andre over 't

Held is.

V V

Holpuaalgc-Sr

Die
Caileal,
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rn'tSie- üie van'tKallcel is dceeiite in Rang,
I

vrye wooning , en een fclioon luiys.

kcuhiiys.cn zvii ampt is, als Opper- Doctor , ca
]

tlniyn , enz. in 't Holpitaal , wetende

Oppcr-Chn-urgyn (want dat nemen zy
j

daar beneven, wat hy van idcr Sicke,

beiden Iiicr waar) de Landvoogdy in 't i
die daar inkomt , hccit.

gcmcin te handelen, en om in 't byfon- | Ook Ordonneerden Ii.iar Edclhedcn

der over de befctting van 't Kaileel
I
in 't jaar \68'S. i Maart, dat alic Sic-

Vicloria het oogc te laten gaan , waar

toe hy d.m Chirurgyns , ot' Onder-
Chirm-gyns onder hem tot zyn dicnll

heeft.

Dus is het zyn po(l te fien , of alles

by de mindre Chirurgyns wel waarge-

in ilervendc , met killen be-ken, daar

graven , dat de Sicken van Combaarlen,
zonder daarvoor iets te betalen, bediend,

maar dat 7.y,die wonden of licktensvuor

den vyand behaald hadden, var. alles voor
niet vooriien zouden werden ; daar alle

nomen, en of de Sieken en Gequetlten
j

andren hier hunne halve gagie verteeren

wel bediend werden
Hy is het , die voor al opfigt over de

Medicamenten heeft, en aan alle de min-

dre Ciiirurgyns verifrekking van dezel-

ve, als ook van 't linnen tot Plciiters,

Sec. doet j na dat hy de Medicamenten
van den Opperkoopman uyt de Medi-
camentkiit op een Ordonnantie van den

Landvoogd gehaald heeft ; hoedanig

haar Edelheden dit in 't jaar if><)j. 24
Jan. gelieven te ordonneeren ; den 2

i''cbnian daar by bevelende, van geen

C^hirurgyns, Doftoren, 6cc. aan de pen

te vorderen} dat egter zeer dikwils o-

vertrcden is
,
gelyk dat in de Heeren,

Roofelaar,, Hartenberg , en meer andren

van Chirurgyn aan de pen , en nader-

hand al vry hoog gevorderd
,
geble-

ken is.

Hy wint ^a a 60 gl. ter maand, heeft

8 Ryxd. koftgeld , en 7 kannen Wynj
Van 't linnen, dat voor de Sieke of ge-

quetfte Soldaaten aan hem maandelyks

verlfrckt werd , en van deze en gene

Medecynen van weerde, fchiet mede wel

wat voor hem en den Hofpitalier over.

Hy heeft den rang naaft den jongllen

Koopman , en alle de Chirurgyns , op

de Bu) ten-Comptoiren leggende , han-

gen volkomen van hem af, Vv^aar om zy

dan ook zoo al 't een of 't ander voor

hem doen moeten , 't zy met goed voor

hem te vcrkoopen , ofwel met gelden

aldaar tegen hoogcn intreit uyt te zet-

ten. Dit mag wel niet wefenj maar dat j
de Leden van alle andere CoUegien , <;a

belet niet, dat egter idcr een in dit ituk, Borger-Oflicieren. .\, <\~ ) ^.

na dat hy van gemoed is , zyn uyterlle Alle Vcrpagtingen werden door hen

beft doet •, fiende alleen maar daar op, 1
gedaan , de Zielbefchry vingen jaurlyks

of zy wel by den Landvoogd ilaan, eni verforgd , en overgefonden , en over

dan is 'er geen fwarigheid van te wag-
\

alles , 't geen den wclltand der E.

ten. i
Maatl'chappy hier betreft , een wa-

Het ampt van den Hofpitalier ver- ; kend oog gehouden , om foige te dra-

fchilt hier in van den Opper-Chirurgyn ! gen , dat ailes wel en in den haak, van

van 't Kaileel , dat de eerlfe over al de een iegelyk in zyn Ampt verricht

andren, en dat deze maar over 't Hofpi- 1 weide.

taal , en de Sicken gefteld is, die daar Waren de Leden van dcfen Raad on-

toe mede zyn ondcr-Chirurgyns, en an- 'afhangende van den Landvoogd, dan

dre bedienden, heeft. 'was het hcerlyk > maar dewyl wy be-

Zyne Gagie, en Koftgeld is 't zelve,
j

voorcns van ider der zelve getoond heb-

als dat van den Opper- Chirurgyn van 't
j

ben , hoe zy , zo zy niet qualyk varen

Kaltecl, als ook zyn Randfoen, en Rang, ' willen, gehouden zyn, om na de, zin

naaft aan hem j dog hy heeft ook een \
van de Landvoogd te moeten leven , en

hem

moeiten j dat voor den Hulpitalier al een
mooy inkomen geett ; bchalven andere

buvtenkansjes , die hier op veel dingen
al mede vallen.

Dit nu zyn de voornaam ftc Dienaars

in deze Landvoogdy, aan de voornaani-

fte van welke 'sLandsOppeibeftier aan-

bevolen is.

De opperfte of eerfte Raad en Ver- V.inde

gadering des Lands is de Politycquenr'^'''y'^-

Raad,waar van de Landvoogd, de Op-i^*;!^!!

perkoopman , Capiteyn , de Opper-
iioofden van Honimoa , en van de Kuil
Hitoe (als zy aan 't Kaltcel komen") de
f''ii'caal , en de Guarniiben-Boekhouder

,

Leden zyn, gelyk de Secretaris vanden
Landvoogd ook Geheimfchryver van
dien Raad isj zynde in 't jaar 1082. zo
Maart expres verboden den Winkelier,
of Cailïer, als Lid te laten fitten.

By delen Raad werden alle openval-

lende Ampten in deze Landvoogdy
(uytgenomen de hoogere, die haar Edel-

lieden aan zich zclven behouden hebben j

en dat genoeg af te nemen is uyt 't gene
wy van deMagt des Landvoogds zeiden)

vergeven, mits dat die in 's Compagnies
dien ft geholpen werden , niet boven de

qualiteyt van een Sergeant, of Boekhovi-

der, gaan. (^ok verbeteren zy alle zul-

ke mindere lieden, welker tyd uyt is, en

vullen de opengevallene plaatfcn derKo-
Graven, en Orangkaja's.

Op den 2 ^ Februari verkicfen zy ook

w

ningen

,
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Van den

Raad
van [u-

ftitie.

hem in de meefte faaken bundeling op te

volgen , zo is die Raad nergens toe die-

nende, dan om de flingfe bedryven van

eencn quaaden Landvoogd maar te be-

ter
,

gelyk \vy al getoond hebben , te

dekken. Het is waar , dat de Leden hun
aavys (volgens Ordre van den i8 Febr.

in 't jaar 1683., mogen laten aanteeke-

nen > dog om voornoemde reden ge-

Ichicd dat zeer weinig.

Hy wierd al in 't jaar 1661. (gelyk

\vy elders nader feggen zullen) ingelleld.

En de Koller van de Hollandfe Kerk is

gemeenelyk Bode van delen Raad , die

doorgaans dingsdags , en vrydags na-

middags ten 4 uuren vergaderd.

Buytcn delen Raad zyn 'er nog twee
Raaden , de eene de Raad van Juilicic,

en de ander de Land-Raad genaamd.

Voor den Raad vanjullitie plagt hier

in oude tydcn een CoUegie van Schepe-

nen te zyn 5 dog dat is in 't jaar 1661.

den 29 Novem''. gelall af te fchaffen,

en in dcszelfs plaats, maar een voornaam
borger in den Raad van Jultitie te plaat-

fen, dat in 't jaar 1Ó67. door den Heer
Superintendent en Admiraal Speelman,

eerlt wcrkllcUig gemaakt is.

Jn delen Raad fitten alle de Leden van

den Politycquen Raad (uytgcnoomen,

dat de I'il'caal, in crimineelc faaken eys-

fcher zynde , dan opftaat) maar nevens

dezelve Leden werden dan nog wel de

Opper-Chirurgyn , een van de Borger

Capiteyns , met een van de andere bor-

gers als Leden gekoren,famen 6 Com-
pagnies Dienaars, en 1 borgers,uytma-

kende , waar af de eerlte borger de

vierde , en de tweede als fesde in rang

lu,dcv,-elkc als oppcrlle Rechters inde-

ze Landvoogdy alle vonnifl'en over de

faaken d r Compagnies bedienden , en

borgers,uytvvy(cn, en doen uytvoerenj

ook plagte de Borgcrraadcn 80 Ryxd.
mantcl-"eld ider te trekken , dat hen

33P

in t jaar 1668. toegellaan doK in 't

]aar 1688. i Maart weer afgekeurd , en

den I. Maart in 't jaar 167Ó. hen, ge-

lyk ook de Land -raden hunne Recog-
nitie, weergegeven is.

Men heeft hier geen Advokaten,
maar alleen 2 a 5 Procureurs (dat ge-

meenelyk geleende Lieden van de E.

Compagnie zyn) die een igelyk in zy-

ne fuiken dienen , dat voor hen al een

fchoonen Üuyver jaarlyks kan opbren-

gen, als die vergadering ordentelyk om
de 14 dagen eens, donderdag des 's mor-
gens ten p uuren

,
gehouden werd } dog

ik heb wel tyden geilen i dat dit zogrif

niet ging, en dan vallen de winden van

zulk een Procureur na geradc veel min-
der, gelyk ook die van de Bode van
dien Raad.

De ecrlle Klerk , zynde een Boek-

houder, is gemeenelyk Secretaris vanju-
ftitie, volgens exprefle Ordre.

De Land-Raad is in zich zelven niet Vandcti

anders , dan de Raad van Juftitic der in- Land-

landeren , alzo daar in geen andre faa-

ken behandeld werden.
De Leden zyn de zelve, die van Com-

pagnies üienaaren , en Borgers in den
Raad van Jultitic fitten , dog zy is met
een zeker getal van Koningen, Graven

^

en Orangkajas , vermeerdert , aan welken j

nu if in getal zynde, dieeere aldusvcr-

gund is:

Radja NoeJfaniveJ.

Radja Kilang.

Radja Soya.

Orangkaja Hative.

Pati Halong.

Orangkaja Enta.

Orangkaja Hoetoemoeri.

Orangkaja Latoehalat.

Pati yilang.

Pati Liliboy.

Orangkaja BagwwaJa.

Pati M^ay.

Pati Soeli.

De Gnatoboedi.

En is 'er nog bygevoegd

,

Pati Soya.

De kleene Landraad begon onder den y , j
Landvoogd Blok., in 't jaar löitf. dej^ieen/j,

groote onder Herman 'van Speult , in 't Land-

jaar i62f. waar ontrent in 't jaar \6)'6. "*'•

onder den Heer De Flaming nog a! ver-

andering gevallen is.

Zy zyn maar 7 in getal in het eerlb,

naderhand onder Speult., 14, hoewel 'er

van deze eenige Leden weder daar uyt-
gcfet, en andere 'er weer ingeiteld zyn.
in 't jaar 1Ó57. waren 'er if Leden, en
wel deze : De Koning van NoelTanivel,

de Hoekom van Hative , de Orang-
kaja van Hoetoemoeri , die van Latoe-
halat , de Pati van Alang , de Gnato-
hocdi , Orangkaja Tawiri , Orangkaja
van Amahoefoc , Orangkaja van Hative
Kitsjil , Orangkaja van Baguwala , de
Pati van Way,en die van Soeli, Orang-
kaja van Oerimefling , die van Hoeko-
nalo , en de broeder van den Koning
van Soya. In den tyd van de Heer De
Haas, is ook aan eenige Hitoecfen inden
Landraad, in't jaar 1688. ?. Maart, vol-

gens haar Edelheden laft, fitting gegeven.
Deze zyn fes in getal, die t en 2, by
beurten fitten j te weten: Radja ////oi?,

Radja Mamala, Orangkaja Hiioe Lama^
Orangkaja /^<ïf(r<ï/, Orangkaja Cer;> , en
Orangkaja Kaitetto.

Deze Raad fit mede om de 14 dagen
eens , als het ordentelyk toeg.ut j dog-

ik weet voorvallen , dat zy , door flof-

I
heid van den Landvoogd

,
gcmengt mee

Vv i quaad-^'



MO BESCHRYVINGE van
quiuidaardigheid , in ettelykc maanden l Ook is hier iiog een byfonder Colle- De
maar eens zat, 7.0 m^ de Secretaris van

,
gie van Hcercn XVees-Meellcren , be- Wtcs

dien Ra^id (mede een Boekhouder zyn-

de) zelf gcfegt heeft.

dezen Raad trekken van de E. Compag-
nie een fmalle recognitie, die hen dan
eens toegeltaan , dan weer eens afgeno-

men , dog in 't jaar 1690. weergege-
ven is. Ook Itaat hen de Landvoogd
nu en dan toe een Herten-bcelt te mo-
gen fchieten, dat wel expres van Bara-

en in 't jaar 1088.

itaandc uyt f Leden, 2 Dienaars.

De Leden van
,

Borgers , oF uyt den Opperkoopman,
gj^ , nieclle.

' rcii.

via geordonneerd
,

amgcfchreven is.

Voor dezen Raad dienen dezelve Pro-
cureurs , die voor den Raad van Juftitie

dienen, dog men heeft hier een inland-

fchcn Bode, om dat de Citatien in de
Malcytlche Taal gedaan , en ook de
mecllc fiiuken in die Taal gefchreven,
en de publycque Vonniflen van Swarten
ook alle in die Taal verveerdigd, en pu-
blycq opgclefen werden.

Van bei-
^'*" beide deze Raaden kan men na

de welke Batavia voor den Raad van Juftitie, in

civiele faaken alleen , appelleeren , mits
betaling van lekere penningen daar toe

llaande.

Men heeft ook nog een Collegia van
Kleene en Huwelyks-faaken ; waar van
de Opperkoopman , of fomtyds de Ca-
piteyn ook wel de Lieutenant, van 't

Kafteel Prefident is. Buyten welken
nog een Nederlands Borger , dan een
Koning of Pati, dan een Vaandrig, of
ander Dienaar in dienft: der E. Compag-
nie , dan weer een Pati oi Orangkaja,
en dan de Fifcaal fic. Beftaandc dus

uyt fes Leden , z Dienaars , i Borger

,

~ ' en een Secreta-

, en die daar

Raads-

vergade-

ringen

men
voorden
Raad
van Ju-

ftitie op
Batavia

appelle-

ren kan.

een der Militaire Oi^ïcieren van 't Ka-
Iteel , en van drie Borgers , of Vryc
Kooplieden, die de faaken van alle Ne-
dcrlandfche Swarte , en Mixtice ingefcte-

neni dog niet die der Amboineien (die

dit zelf doen) behandelen.

Deze vergaderen mede alle weck, of
wel alle 14 dagen , na dat het den Op-
perkoopman gelegen komt , of de i'aa-

ken, die hem aan de hand komen, zulks

meer, of minder, vereyflchen.

Dezen mogen de Saakcn der Weefen
niet na hunnen fin behandelen, maar de
Leden

, gclyk ook hun Secretaris (die

mede een Boekhouder is) zyn gebonden
aan de Wetten , hen in de Batavifche

Statuten voorgeich reven , behalven dat

hen de7e en gene faaken , van tyd tot

tyd , by nader Ichryvens harer Edel-
heden , aanbevolen zyn.

Dus behaagde het haar Ed. in 't jaar

1694. den 23 Febr. nader te ordonnee-
ren , dat bekende en onbekende Weefen
de onkoltcn zouden moeten dragen, hen
ook aanfchryvende, dat zy hen per naa-

ften eenLyll derSalariflenvan de Wees-
meeftcren , Secretaris , en Bode , alzo

dat hier al wat buyten 't fpoor ging.
fouden overfenden

,
gclyk zy in 't jaai'

i(Jpf. den 25 Februari ook deden, eys-

fchende ook , by fchiyvens van den zz
Jan. in 'r jaar i(>9f. een fpecificatie van
deNaamcn, cnCapitaalen der Weeskin-
deren, met byvoeging van hunne jaren^

woonplaats, en verklaaring, ofzy van
Chrillen-Ouders , en van die Religie

zyn : ook moet al , wat daar buyten by
de Weeskamers-geiden, byde E. Com-

Rnmphius l-'rciïdent van dit Collcgie te
j

pagnie itaande is , aanftonds afgelegt

zyn ; dog zedert zyn de voornoemden , werden.
na zyn dood , zyne vervangers in dit In 't jar.r 1696. den 20 ^Taart ordon-

JS

2 Inlanders, i Fifcaal

ris, die een Boekhouder
by ook fraje voordeden heeft.

Tot het jaar 1702. plagt de oude Heer

DeVcr-

nccrden zy de gelden van Weefen, die

op Batavia, en in 't Vaderland , of die

Ampt gcweeft.

Voor dit Collcgie werden alle Gc-
gadcring richts-fvaken, die met boven de 80 Ryxd. onbekende Weefen waren, en welke in
van Idee- beioopen, verhandeld j dog die van meer Amboina by de E. Comp. op Interelt

Huwe- belang z-yn 5 moeten voor den Raad van ftonden,na Batavia met de bcfcheiden,

lyks-faa- Juftitie komen. Ook gcfcbied voor daar toe hooiende, over te maken
ken

%

hen ondertrouw van allede Ingcfetenen j Eyndelyk is 'er nog een Collcgie van
't geen defen Secretaris wel 't meefte Cliineefche Boedelmccftcrs,waar van deDeChi-
voordcel toebrengt. In voorgaande ty- Winkelier (volgens Ordre harer Edclhc- nc^'f'-'lic

den had dit Collcgie geen cygen , of denzederd'tjaar i6S8a 1689.) Piefident ^^^"j|[''

byfonderen, Geheimfchryver > maarbe- is,enin'twelkdeCapiteyn vandeinland-

'

quam dien eerft in 't jaar 1688. in de fche Rorgery alhier, en dan deCapiteyn
tyd van den Heer De Haas^ byde nieu- der Chineefen , nevens nog een van de
we oprechting van dit Collcgie, zynde voornaamfte dier Natie, fitten, dienen-
bevorens maardoor denGeheimIchryver de om de faaken der Chinccföhe Boedels,
van den Landvoogd waargenomen, gelyk als Chineeiche Wecs-meeftercn, te be-
'er toen ook maar vier valtc Leden wa- handelen. Zy hebben mede een Sccre-

ren , te weten, de Opperkoopman, taris,die mede een borft van de Secre-
een borger Capiteyn , en twee inland- tary, en een Boekhouder isj zynde die

fche Grooten.
1 wel het flegtfte Secretaris- ampt. Ook

heb-
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hebben 7y magt over alle Defolate Boe-

j

Vaartuygen , of ook gcene van de Bor-
dels van Chinecfcn , Mooren , enz. gers , dan mee verlof van den Land-
vrecmdclingenzynde j dog van geen Am-
boineefen , alzo die hun eygcn i'aaken

door hunne Hoofden regeercn, en be-

handelen, zo als zy goedvinden.

Dus verre nu gcfien hebbende , wat

voogd, vifiteeren.

Uaar plagt ook een Pagt op de Balaar

te zyn; dog die is in 't jaar 1688. 2 Maart
by fchryvens harerEdelhedenafgefchaft.

De Pas-Ccdullen brengen wel 1000
voor Raads-vergaderingen en Collcgien Ryxd. voor de Comp. op
men in Amboina heeft , en hoe de iaa-

kcn daar bellicrd werden , zoo moeten
wy nu nog van eenige faaken , tot den

Politycquen Raad cygcntlyk nog beho-
rende, fpreken.

Vanvcv- Zy zyn gewoon 't Sagoe-Bofch op
fchciiic ' "

- - -

Pagtcn.
Loehoe , aan dezen of genen Borger,
voor drie jaarcn te verpagten, dat 12 a

ifooRyxd., en nu en dan wel wat meer
opbrengt, gelyk in 't jaar 1670. wan

De winden op den Winkel alleen

beliepen voor de Comp. 16^66 gul-

den.

De Soldycn in 't jaar 1708. of 1709,
hier verilrekt , beliepen ifjzo^guld.
waar op de winft , by de Winkel ge-

vallen, op de verftrekking der Dienaa-

ren 3064-1-8 gl. beliep.

Zedert 't jaar i<5ö8. wierd van Bata- DeZiel-

tavia de Zielbefchryving geordonneerd, beichry-

neer 'er groote overvloed van Sagoe en in 't jaar i(56i», i67f, 1678, ^^^hhk^.
was.

Van de Arakspagt (onder welke ook

De Zielbefchryvingen zedert 't jaar

1688. waren deze , ende beliepen voor
de navolgende Jaaren dit getal van In-

gefetencn.

dit jaarlyks te continueren , in 't jaar

_ i68r. die dubbeld cyfTchende , en in 'c

de Sagüweers-pagt loopt) plagt in jjaa-'jaar 1692. 24 Febr. eifchten zy by de

ren wel 24000 Ryxd. te komen, zy Zielbefchryving nog een nadere fpecifica-

wierd op 't vcrfoek der borgers, in 'titie, hoe veel loontrekkende Dienaren, in

jaar 1670. 26 Januari afgefchaft , en de ganfche Landvoogdy , hoe veel der

toen aan ider tocgeltaan te branden j
ge-jzelven tot de Politic, tot de Negotie,

lyk in Banda , en op Batavia ; dog inijultitie, enz. behoorden , hoeveel 'er

de latere tyd als in't jaar 1707. en 1710.
j

tot den Kerkdienft , als Predikanten
,

liep zy niet veel hooger dan öooo , en
j

Krank-befoekers , School-en Leer-mee-
Ö180. Ryxd., waar af dan de Sagu- !

fters , hoeveel Militairen, en Zeeva-

wecrs-Pagters ider jaar aan den Hoofd- i-ende , op Jagten , Chaloepen , en an-

Pagter 1300 Ryxd. betaalden, na dat dre Vaartuygen , hoe veel Ambagtsge-
zulks bedongen wierd. Ook kregen die feilen, Boflchieters , hoe veel Jagtjensj

van Amboina en Banda Permiflie om de en Chaloepen in 't vaarwater waren.

Legger Arak a 60 Ryxd. aan de Comp.
te verkoopen.

Vcrfcheidc Landvoogden hebben in

dezelve mede wel een groot deel gehad j

hoewel het niet wcfen mag ; maar wie
kan tegen den Koning des Lands iets

inbrengen : want dit gefchied zo ge-

heim , dat het niet wel te bewyfen is.

De Chineefcn moeten , volgens fchry-

vens in't jaar 1700. p Februari, ^ part

in de Araks-pagt hebben.

De 'Pop-baan, die in 't jaar 1675. 28

Febr. afgefchaft is, wierd in't jaar 17 10.

tot 580 Ryxd. , die van 't haanevegten

voor 180, en die van 't Beeftiaal voor pp
Rvxd. verpagt.

De Hoofd-pagt der Chineefcn (alzoo

ider Chinees jaarlyks p Ryxd., om
wagtvry te zyn , betaald) beloopt 8 of

poo Ryxd. in 't jaar ; dog die van Ma-
caflar , of Batavia komen , moeten aan

de Pagter aanltonds het volle jaar goed-

doen. li\ 't jaar 1708. beliep die 600
Ryxd. , 1707. 80 Ryxd. minder.

De Pagt van de Hollandle Dranken,
(die alleen Comp. fchepen brengen mo-
gen) beloopt 100 Ryxd. in 't jaar > en

de Pagter daar af is gemcenelyk ook
Stads-herbergier , en de eeniglle pu

In 't jaar

1688

1689
i6po
i6pi

l6p2
l6p5

1694

l6pf
1696
1697
I6p8
i6pp

1700
1701
1702

170}
1704
i70f
1706

1707
1708

6f 10f
70027
71936
73038
71614
7f8i)5

79405-

78717
80129

78737
81017
76 f90
78220
79409

80177
78402

77^ f9
7f6i8
74i"7

7U77

Om nu ten naaften by wegens de an-

blycque Herberg in Amboina; dog geenidere jaaren overflag op ider zoortvandc

Pagter, wie hy zy , mag Compagnies! Ingcietenen van Amboina te konnen
Vv 3 ma-
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maken , zo zullen \vy 't jaar 1708. by
een nette uytbreiding van ider , en te

gelyk ook op wat wyfe die zielbclchry-

ving jaarlyks van idcr foort van men-
fchcn in 't byfonder gedaan weid ^ uyt-

dmkken , 't geen aanltonds een zeer

groot licht aan een igclyk in deze faak

geven zal.

Mannen

- 7»

125-

Vrouwen

28

Kinderen.

Europianen

Miftigen -

Chineefcn

Vryc Swaiten -

Vrye Macallaaren

Amboineefen, zo

Chriitcnen, als

Mooren , en

Heidenen - 18626 18014 23873

MacaffaaiTc Sla-

lOf

8ö

304

22f;

f4

26p

170

300

ven -

Allcrley andre

Slaven - -

Pi8

32-77 341 r 1901

Z4182 22706 26888
22706
26888

Zielen 73777

deLe
tien van

dejufti-

tie; en
Borger-

Officie-

ren ge-

korca

werden-

By die van den PolityCquen Raad
Wanneer ^g-j j , dagen voor de verovering van

Amboina (die op den 23 l'ebruari , wan-

neer 'er by den Landvoogd een groote

maaltyd is, gelyk dan ook de Vaandels

van de punten des Ciltcels en van de

ring-muur afwayen) uyt een dubbelde

Nominatie , door de I.eden van de ju-

llitie gemaakt, een verkicilng van nieu-

we Leden gedaan; gelyk dus op dictyd

by verllerf , of anderlïns , de Burger-

Officieren door den Raad mede gcko-

ren werden.

Wanneer de Landvoogd in deze

Landvoogdy een braaf, (agtfmnig, en

Edelmoedig Heer is, dan is de t'iamen-

wooning hier zeer vermakelyk. Men
weet hier van geen fchatting , verpon-

ding , hondcrlte of 200 Penning. Men
kcnd hier geen Accys , Familie- Geld,

nog diergelyke andere Lallen, als men
in de zeven Vereenigde Landen heeft.

Dewvfe ^'^^'" '^ gewoon onder de Lieden van

van Lc- fatiben den ganlchen dag , 't zy in huys

,

venlüer. 't zy ider op zyn Comptoir , zync laa-

ken te verrichten , 's namiddags na den

ccten,'t geen zy mcett allen om de gro-

te hitte doen, (hoewel ik het noyt dc-

dc) een uurtje te llapen , dan weer ider

2yne beiïghcden te vervolgen , en te-

gen f uuren , wanneer de Hitte meeil

jgewckcn , en 't zeer aangenaam is , of

VAN
malkanderen te gaan zien , of Vrienden
af te wagtcn , en die dan feer nobel,
eerll met een kopje Thee , met een
hcerlyke bak met Confituuren , en al-

lcrley andve verfm.pcringen , van Sa-
goe , C:'.nari , ücbi , drooge gebrade
Soute Viich ^ iünding , of gedroogd
Herten-vleefch , enz dog naderhand
met overvloed van Keurlyke I'rani'chc

VVyn, en fchoone HoUandfche Bieren,

Canan-fek , Perfiaanichc Wyn , Sacki

,

en wat dies meer is, te onthaalen. Door
de bank leven de menfchen hier Edel-
moediger als in 't Vaderland ; ja ik heb
hier Vrylieden , en Ctmp. Dienaaren
gefien, die y kinderen van ecnen Predi-

kant , die Zeer weinig naliet , onder
malkanderen verdeelden, ider 'er een na
iig nemende ; van welke een univcr-

lecl erfgenaam van dien Vryborger, die

hem aannam , en die zeer wel iat , ge-

worden is. Die zouden geen blocdvrien-

den in 't Vaderland doen.

Ook zvn veelen

hunne affaires

.

rond

eens

wel

na het afdoen van
de Stad, >vv.i gewoon ,

, of hier 'of daar na 't Gebergte
te peerd te ryden , alzo veele

fatfoenclyke Lieden , zo van Compag-
nies Dienaren als Borgcrs , ten minilen

een Peerd (dat hen 30 , 40 , a fo Ryx-
daaldcrs koft, en weinig in 't jaar, en
maar 10 a 12 maaten Padi , kofl) op
Hal houden; aangelien dit een zeer ver-

makelyke en gefonde ocffening is, ge-

lyk ik dat menigmaal ondervonden , en
vecltyds de gewoonte, vooral Saturdags

na de middag, gehad heb, van na buy-
ten in 't bolch te rvden , en daar dan
by de eeneot de andre fchoone Waterval,

een uur 3 a 4 te Uudeercn , terwyl ik

myn peerd zo lang door een van myne
Haven gints en weder leiden liet.

Daar gaat ook naculyks een Sondag
vooiby, dat 'er by dezen of genen Hol-
lander, of Inlander, niet eenTrouw- of
Doop-maaltyd is, waar op gemecnelyk
(zo 't maar een man van eenig vermogen
is) de Landvoogden, en de tiufocnelyk-

ite heden, en vooral een, ofwel meer
Predik.jnten vcrfogt werden.

Veel tatioenelylve Lieden, of hunne
fvindcren

,
jarig zyndc , zvn gewoon

een maaltyd aan de meelle lieden van

qualiteit te geven ; dat vooral den Land-

voogd ook doet; en fulksgcek eengroot

verband van vnendfchap en familiaren

ommegang tuflchen allen ; behalven dat

men hier in een groot vertrouwen en in

een vaite onverbrekclykc vriendlchap

leefd, vertrouwende malkandren duyfcn-

den, zonder eenig handfchrilt; en doen-

de malkanderen aller.ey dicnft met een

oprecht hert.

Wat de Huyshouding hier aangaat,

die vak in 't jaar, zoo men ccnigfiuts

fatfücn-
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Hocgc-
iiiakke-

lyk een
Vrouw

F.itfoenlyk leven wil, al vrv rwaar,voor
al, zo men wat Iterk van familie is.

De myne, die maar in 7 of 8 perfoo-

ncn (bchalven 20 flaven , en 7 difcipe-

len , of inlandfche Leerlingen, die by
my woonden , cm in de gronden van

onzcGoJsdienir onderwelcn, en metcer
tyd Sclioolmccllcis te werden) bcllond,

qiiam my in 't jaar meer dan zcoo Ryxd.
te kolten; hoewel ik geen man wns,die
eenige onnoodige onkodcn gewoon was
te maken. Echter zyn 'er , die 't wel
met de helft , en met minder ftellenj

düg dan leven zy ook zeer naeuw.
Een V rouw heeft hier een zeer plei-

fierig, en byfonder gemakkelyk leven,

zy moeit zich hier met geen koken,

lietliiè'r
^^'^fTchen , Itryken , naejen , of diergely-

heett. kc dingen j en zelf ook niet met na de

markt te gaan ; dat door haren kok , of

andere flaven, ordentclyk verrigt werd.

V'oor 't koken, ot om hare tafel van

fpys te voorficn , heeft zy een Kok (die

nog een hulp in de keuken heeft) den

welken zy maar belaft , wat zy eeten

wil , die haar voor de dagclykfe portie

6 a 7 fchotelen , bcilaande in vifch

,

vlecfch , hoenderen
,

ganfen , cndvo-

gcls , Boboto
,
gedoofde vrugten , fii-

lade, &c. belleld.

Daar is een vaite flaaf , die op het

dekken van de tatel, 't fpoelen van gla-

fcn, 't flypen van meflen, 't uylkrygen

van drank uyt het diipens , of de Pro-

vifie-kamer der dranken (die apart is) en

ook op 't Ichenkcn, paft, bchalven dat

'er altyd ook eenige meiden, en jongens,

zyn , die op 't aanbrengen van de Ipys uyt

de kombuys, en op 't dienen aan de ta-

fel ,
gewoon zyn te paffen.

Boboto. lioboto , waar van wy zo ftraksgc-

meld hebben , is een loort van Indiaan-

fche zeer geroemde kolt , waar op niet

alleen inlanders , maarzelf Hollanders van

de ecrlte rang malkandercn onthalen.

Men neemd eenige vifch, of een hoen,

dat men in ftukkcn verdeeld zyndc,

met eenige groene bladeren , die mede
in ftukken gebroken zyn, mengt, waar

van het gocmira-blad een van de voor-

naamfte is, gelyk daar by nog andere

bladen van 't Ulus Album , van de Ar-

bor Glutinola, de jonge Pompoen en Ca-

cara , of Boontjcns-bladcren , mede ge-

voegd werden , na dat zy wel gebroeid

zyn.
' Verder doet men'er Sout,Coriander,

Comyn ,
gerafpt Calappus-pit, Peper,

en Ajuin by. l)it deeg nu, lang gerold

zynde, wind men in verfchc Pilang-bla-

deren, ftoofd dezelve in eenCoccocfm,

of Corfken van bladen, en werd daar

na zo op een Tafel gefei, en gegeten.

Alle weck fcnd de vrouw van den

huyfe haar linnen, dat zy tcld, of wel

^43
door een vertrouwde meid , die over 't

ülver, en linneh gaat, tellen laat, nadc
wafch , waar toe zv , na 't huvshoudea
fwaar is , Haven houd , die niet an-

ders doen, en dan zyn 'er weer zekere

flavinnen, die alles ftryken , en 't geen
gebroken is, naejen.

Zoo dat een brave vrouw maar heeft

toe te fien, dat alles ordentclyk in haar

huyshouden, en onder hare flaven i toe-

gaat.

Indien zy eenige gaften krygen zal,

zegt zy tegen haaren Kok , dat 'er

zo veel menlchen zullen komen eeten

,

noemende maar de voorname fchotels , die

zy hebben wil, en vorder maakt hy,dat

'er eeten in overvloed is, en dat wel be-

reid , werdende alles zeer net , op hare or-

dre, door hare flaven (zo men die goed
heeft , daar in ik redelyk gelukkig ge-
weeft ben) bcfchikt.

Het grootfte ongemak ineen huys-Dequa-

houden aldaar, i$, quade flaven te heb- ^^^""l'

ben , 't zy dat die zich dronken drin-vcn?cii
ken , ot die u , en hare medeflaven, be- groot on-

ftellcn , of wel die Madat (dat is, Ta- gemak,

bak met Amfioen gemengd) rooken

;

dat alle drie zeer quade fiaken zyn j in

hocdanigen geval het allerbeft is zig ten
eerften van zulken te ontflaan , alzo 't

my zeer tegen de borft ftond , ditquaad
dagelyks te Itraffen. Men mag dat zelf

wel doen 5 dog men mag hen noit vaft

binden ; weshalven veele om zig hier

in, door toorn dikwils niet te buyten te

gaan , liever voor i z ftuyvers z CafFers

van den Fifcaal doen haaien , om dezelve

zo als het behoord, en buyten eenig ge-
vaar of verantwoording te ftraffcn,

want dat 'er zyn, die den geduldigften
en goedaardigften menfch dol zouden
konncn maaken , hoe veel goed men
hen ook doet , daar aan moet niemand
twyffclen.

^^^^^^^.
Als men nu zulke flaven heeft, zooaan^er,

moet men weten ,dat men dezelve, zoo kingop

zy Chnften zyn, aan geen Mooren of'^-^'-'^'^'

Heydencn niag verkopen, alfo dat by
fchryvens harerEdelhedenin'tjaar 1678.
1 1 Jan. en lópo. ï Maart, en 1697.
zo November verboden is.

Men is van defe ilaven ook veel andre
gevaren van brand , voor al van weg te

lopen , en iemand na 't leven te ftaan

,

(daar egter dan redenen toe moeten zyn)
onderworpen.

Ook maakt men (gelvk met de ziel-

befchryvingblykt) wel uitdruk kelykon-
dcrlchcid tuilchcn Macailaarle en an-
dere Slaven , om dat die de gcvaarlykfte
zyn.

Wat de weglopers belangt, die zyn
menige jaren herwaarts zcdeit 'r jaar

i6<;otot 1700. en vervolgens, zoilerk
vcimccrdert , dat men 'er vcrfcheidc

troe-
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troepen van Militairen en Inlanders

,

zelf met weinig voordcel , nu al een tyd

lang aan den anderen, op uit gezonden
heeit.

Zy phgten voor 't jaar 1691. een

Hoofd te hebben , Francis genaamt,
zynde een Slaaf van den Predikant ra»
BrtiJJ'el geweeit , die voor zeer gevaar-

lyk uitgekrecen , voor eengroten brand-

ftichtcrgehoudcn,en eindelyk (alfo'ereen

groote premie opgcllcld was) door twee
of drie llaven van mynen voorzaat zeer

liftig, en egtergemakkclyk
,
gevangen

genomen wierd.

Men gafvoor , dat hy een Cris had , die

hemaltyd te voren bekent maakte, of'er

iemand by hem quam om hem te van-

gen. Defe jongens dan veinfden weg te

willen lopen > dog fig alvorens van wa-
penen , en eenige andre nodige dingen,

te willen voorfien. Zy nu, klaar zyn-

de, quamen op zekeren nagt, volgens

verfprek , aan de rivier den Olifant by
hem, en toonden hem alles, waarover
hy zeer verblyd was. Eindelyk zeiden

zy, dar zy met verwondering van zyn
Crishadden horen fpreken,vraagden hem,
of 't waar was, dat men 'er van zeide;

hy antwoorde van ja ; daar op verzogt
een van hen die Cris eens te zien. Hy
gufze hem, dieze eenige reifen heen en

weer draeide, terwyl zyne twee andere

makkers defen Francis eenen ilrop, die

wel met zeep befmeert was , om den
hals wierpen , en zig volftrekt meeller

van hem maaakten, brengende hem kort

daar aan by mynen voorzaat t'huis, die

hem aanllonts in de Borgerwagt brengen
liet.

Doe men hem nu had , kon men geen
eene zaak , die men meende lot zynen
lafte te hebben , bybrengen, waar op
men hem aan 't leven komen kon, zoo
dat men 'er in 't eerll zeer mede verle-

gen was j hoewel men nog middel vond
,

om hem te beletten meer quaat te doen.

Naderhant zyn 'er veele van zulke weg-
lopers doodgefchoten, gevangen gekre-

gen,enpublycqgeregt;doghetquaatis'er
niet door vermindert > zoo dat men ein-

delyk goetvond , eenige wel in 't leven te

laten i maar hen beide de handen af te

kappen , hen aldus de ftompen met
blazen toe te binden > en na de overzyde

van 't Kaftccl aan de Drie-huifen of op
Hoeconalo te brengen , om aart andere

weggelopen flaven ten affchrik te die-

nen , en hen aan te fetten , om op 't

pardon binnen zekeren tyd zig te komen
overgeven ; dog die lieden llierven niet

lang daar na van die wonden, en hunne
makkers wierden 'er tehalfterrigcrdoor;

in welken llaat ik hen gelaten , zon-
der dat ik naderhant iets van betering

vernomen heb. Men heeft in 't jaar

1ÖP7. zo Nov. toegelaten, dat de AI-

foei efen 'er eens op af zouden gaan , dog
met voorllgtigheid ; ook is dat onder
de Heer Fander Stcl^ dog zonder vrugt

"clchicd.

Dit is een van de ongcmakkclykllc
zaken, die men zig verbeelden kan , al-

zo zy metter tyd zeer ilerk werden , en
de wegen zeer onveilig maken, gelyk
zy ook wel eenige Hollanders aangedaan,
en om hals gebragt hebben.

De lart h;irer Édelhedcn is gedurig,
als 1(588. 1 Maart , 16^7. 24 Feb. en
1700.7 Feb. om regen den invoer van
Slaven, en in 't jaar 1088. z Maart,
i6po. if Febr. en 1697. io Nov. op
de weglopers we! te let ten, en hen voor-
zigtig op te zoeken j gelyk 'er ook veel

togten op gedaan zyn.

Ik fprak ook te voren van Slaven, die

wel na 't leven ftaan, en hunne meelters

tragtcn te vergeven ; dog daar voor be-

hoeft nit mant ,licht te vrefen , dan zo
hy defe ofgene zyner Meiden, daar reets

zoo een Slave 't by houd , tot zyne byfic

nemen, of haar daar toe dwingen wil,

In zulk een geval fpeeltdie man met zyn
leven, en verlcheiden zyn het zoo quyt
geraakt.

Indien zulk een Man 'c by een Meid
houd, die nog geen anderen pol heeft,

zoo gebeurt het wel , dat die hoer zyn
vrouw, met een vergiftigen Pinang of
iet anders zal tragtcn te vergeven, om
dus te zekerder Meeltres van haars Mees-
ters hert , en ook vry van 't plagen zyner
met recht jaloerfehe vrouw te zyn j wel-
ke vrouwen ook wel van hare kant (voor

al fwarte en Miftice, welke zeer bitter

tegen hare Haven zyn) oorfaak daar toe

geven met hare Slavinnen, en voor al

zulke byzitten van hare mans, onmen-
fchelyk te mishandelen , zodanig, dat

ik my fchame de wyfen van Ilraffen , door
haar gebruikt, hier ter neder te ftcllen.

Zy mogen dit wel niet doen, enwifl:

het de Filcaal,hy zou haar zeergeltreng

daar over doen llraffen •> maar alle din-

gen komen hem juilt niet terooren,be-
halvcn dat ook Slaven in alles geen ge-
loof vinden.

In tegendeel is 'er geen beter, gemak-
lyker nog gewenfchter dienll, dan van

goede Slaven.

Het heugt my, dat ik'er indevyftig,

en onderde zelve geen eencnquadenhad,
zoo dat ik geen reden vond , om iemand

van de zelven qualykte handelen. Ik had
'eregter 2 of 3, die zig, hoe zagt ik hen
handelde, zecrqualyk droegen > dog die

maakte ik my ten eerlfen quyt, allo 't

my niet lu(fte,myn hooft met een qua-

den flaaf te breken, en nog minder hem
te plagen

Veel nu van zulke Slaven hebben 't

by
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Toen ik de eerftc maal by dien Pro-

ilnverny, da:i wel naderhand -.ils zy vry jphect lus, van den lleuccl op imands

geworden zyn: alzo zy allen een lichien 'fchouder, te leggen, wiil ik niet , wat
dicnlt, en de meeden ten f uuren vry-

hcid h.iddcn , ofn van hunnen opgclcgden

ai beid, terurten, hoevende voorkoft,

nog kleercn,te forgcn; dat immers veel

arbeiders in 't Vaderland zelf niet ge-

beuren mag.
Mogelyk zult gy vragen , waar toe

heeft men in een huyshoudcn zo flaven,

en meer, van noden ? ik zal't u zeggen.

Ider Man, en Vrouw, in een tatfoe-

nclyk huysgezin , meet een fluaf hebben

,

die hem een fonnefchcrm boven 't hoofd

draagd , te weten , zo hy een Onderkoop-
pian IS : want die mogen een fonnefcherm

boven zig doen dragen, dat geencn As-

lïllcnt vry Itaat. Ider man , die Tabak
rookt , moet nog een jongen met zvn
pypendoos , waar hy ook gaat by zich

nebben. Ook heeft de Juff^. gcmeene-
lyk nog een meid , die haar met een

Pinang- busje volgt. Dit zyn reeds 4
Slaven. Ider dochter moet een jongen

met eenZonnelcherm ,en een meyd,die
op haar pall , achter zig hebben. Zyn
'er drie dogters, dat zyn zes , en dus te

Himen al ic flavcn.

Voor deCombuys moet een Kok , en

2.yn maat wefen. Twee jongens heeft

men voor het waflchen van 't linnen van

nooden, een meid voor 't naejcn,en een

voor 't Itryken van het wafchgoed > dit

maakt al ló llavcn uit. Nu heeft men
een kleermaker , en een fchoenmaker
zeer noodig , ook ten minftcn i of z

jongens om brand-hout in 't bofch

te kappen > en vooral kan men niet ont-

beerenecnelVlay diCafa,of huysmoeder,

dat is zodanig een flavin, op welke men,
wegens lang beproefde trouw, 't hu\s-

houden , goud , en filver , des noods

vertrouwen, en lig op verlaten durft.

Aan zodanig eene llavinne vertrout men
gemeenelyk de fteutels van alles, die zy

cemeenelyk aan eenRill: by een , of wel

Sleutel-
^'•^" ^^" neus-doek gebonden , niet ge-

dragen lyk de vrouwen by ons aan een riem, of
opgchcl- keten , op haar zyde , maar op haar

fchouder legt , en zo alom door 't huys

draagt. Een Oofterfche wyfe van fleu-

tcl-dragen , by de Mandoors , of voor-

naamlle, en hoofden der flaven, of die

over andere (laven gefteld, en boven hen

verheven waren, gcbruykeiyk, en wel

ke al vry oud is, alzo ik die zelve fpreek-

wyfe by den Propheet Jcfaias Cap. zz.

vers Zi. vindc, daar de Heere van Elia-

kim (fin-fpeelende op deze Oolleifche

gewoonte) zegt ; Enck ik zal den llcutcl

des htiyfes Davids op fynen fchouder leggen^

en hy zal opendoen , en niemand zal Jlity-

ten , en hy zalfuyten , en niemand zal

open doen.

II. Deel.

Ëeti Ou'
dcOo-
fterrche

dcrd.

dit zeggen Wilde , maar toen ik zulks

met myn oogen van zulk cene May di

Cala, of Opperde Slavin van 't huisgc-

fin Zag, ten tecken,dat 7.y alleen magc
had om alles te fluiten en te openen, be-

greep ik cerft recht , dat die fpreck-

manier, na de Ooflerfe wyfe, alwaar

nicn de fleutels op die plaats van 't lig-

haam draagt , niet anders wilde feggen,

dan aan zo eenen 't Opperbewind over

alles, wat gefloten, of ont floten werd,
te geven.

Vermits 'er nu onder deze flaven vee-

icn zyn, die door hunne trouwe dienden
de vryhcid weerdig zyn , en fig zeer

diep in de gunft van hunnen Heer en

Juffrouw inwikkelen , zoo werden 'er

ook veelen, voor al als men na Holland

vertrekt, vrygegevcn,gclyk ikverfchei-

den hunne vryheid , en ook middelen
aan de hand gegeven heb , om vry te

koilnen werden.

Dit wierd hier voorheen by na van
ider een gedaan ) dog daar na is 'er by
een Placcaat verboden, voortaan imand
vry te geven , alzo 'er vcelc ten lade

van den armen na verloop van tyd qua-

men te vervallen , weshalven de Vryge-
vers een fekeren tyd lang na de vryge-

ving vad moeten daan voor de alimen-

tatie van hunne vrygegevenc flavcn, zo
zy binnen zekeren tyd na de vrygeving

buiten daat raken mogten, van fig zel-

ven te onderhouden.
Onder deze Slaven zyn de bede , en

vernuftigde de Macaflaaren ; dog de
trouwde de Baliers , die te gelyk ook
wel zeer vernuftige , dog zo blank niec

vallen, als de Macaflaaren
,

de eerde wel 80 , po, ja 100
Kyxd. koden , vooral de Meiden , zo
zy wat fraei befneden van aanficht , en
blank zyn , hoedanige men 'er vcele on-
der dien Landaard vind.

De Maccafliaarfe jongens of mans-per

weshalven

, en meer

foonen , zyn meed nette Schrynwcr-
kers , wetende zeer kondige Cabinet-
tcn , zo goed als de bede baas in Hol-
land , te maken. Andere zyn mccdcrs-
Meifelaars, en Timmerlieden, verftaan-

de die handwerken beide even goed,
voor hoedanigen jongen ik wel 100, ja

wel 300 Ryxdaalders heb fien geven.

Ik heb 'er eenen gehad , voor welken
my lOoo gulden gebooden is, dog dien

ik, om zyn trouwe dienden , ten deele

my, maar voorul myne Huysvrouw, en
mynen Voorfaat bcwefcn, vryge,':cvcn

heb. Myn Voorfaat had hem zulks al

beloofd j maar egtcr geen bewys ter we-
reld daar van gegeven , door zyn Siek-

te en Dood hier in belet zynde.

X X Wes-
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Wcshalven ik hem , die Mandoor , of

Marinho (d;it is, hoofd) ovei" myn an-

drc flavcn , en in Haat was , om alleen

een huys uyc de grond op :c Mctfclcn,

en op te Timmeren , toefey , indien

hy nog een jaar of twee mync faaken

wel waarnam, hem 7.yn V'rvheid te zul-

len geven
,
gelyk ik dat ook voor myn

ccrite vertrek na Holland gedaan heb.

Andren zyn vernnftig in 't Goud, -

Silver,- en Yfcifiiicden. Daar z,yn 'er

die Klecr- en Schoen-makers zyn j ja

men vind menfchen , die flaven van al-

lerlcy Ambagten in hunne huyfen heb-

ben, of ook wel voor anderen laten wer-

ken, dat hun veel gdd opbrengt.

De Bengalefcrs , Boctonders, Timo-
refcn , Keyaren , Aroceiln , en meer
andre, zyn zo goed , zo vcrnufii;^, en

dierhalven ook zoo veeJ geld met waar-
dig , dcwyl men die om 40 a fo , of óo
•Ryxd. wel bekomen kan 5 en onder de

ccrile zyn veel Dronkaurts.

Even zo is 't ook met de Meiden ; de

MacafTimifc, Balifche,Niasze, en dier-

gelyke blanke , zyn zeer gewild , om
datzy vernuftig, zecrarbeidfiam,envan
veel edelmoediger aard zyn; wcshalven
zy ook tot 80 ,90, 100, ja zoo Ryxd.
ider betaald werden. Men vind 'er on-

der de Macaffiiarfc vooral , zeer fraey

beliieedene van aanligt , die ook door
hare heftalighcid , en geell, veelen ver-

lokken. Zy zyn wel een weinig plat

van neus ; dog 't misltaat haar, niet;

ook heb ik 'er gcfien , die zeer fraey

van Neus waren.

Deze ongelukkige menfchen zyn ten

dcclc Haven door de geboorte , maar
meelt, of door 't lot des Oorlogs , of

ook wel door verradery van hun cygen
vrienden , die hen zcerliftig op 't een of

ander vaartuyg brengen, en daar aan dezen
ofgenen Koopman voor weinig geld,bui-

len hun weten verkoopcn, daar zy dan
ccrll dronken gemaakt , en vervolgens

terltont in de boejens gekluylferd wer-
den. Godloofe daden , die immers voor
God , nog voor de menfchen, niet te ver-

antwoorden zyn.

Daar 7yn 'er egter onder, die 't beter

by hunne Meellcrs , dan by hun eygen
Ouders, hebben; en die mctter tyd het

ook vry verre brengen, en veel midde-
len door neerftigheid , na dat zy vry ge-

worden zyn , vergaderen. Ik heb 'er

Van die zocrt gekend , die llervcnde,

wel ruym 1 00000 gulden nagelaten heb-
ben.

Het is zeer opmerkclyk , en by ve-

len van een wonderlyke fpctulatie, dat

men fommigcn onder dezelve, gclyk by
vooibcfld , die van Angola, I3enuale,

en andere Landen, vind, die zo fwart,

als Ebbenhout zyn> en de vrage is, van

waar zy zoo fvvart komen , daar anJrc
menfchen zo blank zvn.

Daar zyn 'er, die dezelve voor Cbams^c^cn
vervloekt Zaad houden , en deze fwart-waar-

heid als een groot deel vanden vloek, of°'"^°™*

wel als den gcheelen vloek , aanmerken. sJaven
Van waar zy dit hebben, kan ik nietzofwait

bedenken -, alzo Gods v/oord niet het zyn-

minlfe daar van meld , behalven dat ik

geen reden kan ficn , waarom de fvvarte

kouleur meer vervloekt zou zyn , als

een andre.

Gods Geeft drukt het Cw. 9: 2f. dus
uyt : Vervloekt zy Canaan ; ecu knegt der

knegten zy ky zynen Ihoederen ; en vers

26, en zj. Ifeld hy hem in 't byfon-

der weer tot een knegt van Sem^ciVja-
phetb y zoo dat de Hcere den Vloek

,

daar niet in de fwartc kouleur , maar
alleen daar in Held, d.\t zv de veragtllc

Haven in de wereld , en wel in 'c by-
fonder ook flaven van de nalaaten hun-
ner broederen welen zouden.

Indien men ook de l.andcn , waar
na toe zy verdeeld zvn, eens nafpcurd,

zo zyn het die van Ctis^ en Mltsraim^
Put ^ en Cama».
Door de eerlle verft lat Gods Geelt

de Landen van vEthiopicn , of AbylH-
nicn , in Africa gelegen. Door 'c

tweede werd Egypten , ook in A-
frica, door'cdcide, Arabien, dat een
deel van Afia is , en door 't vierde,

Palellina verltaan. Nu is het immers
feker, dat niet alle de inwoonders van

--Egypten, of Arabien, ja zelf niét al-

le inboorlingen van ilithiopien , voor.il

geene der Cananiten of Paleltyners, oit

Iwart, en dat zy mede nogtans onder
den vloek begrecpen geweell zyn; zo
dat het ongegrond is , den Vloek in

die fwarte kouleur te willen zoeken.

Sommige willen deze kouleur aan de

Lugt (treek toefchryven,meynende,dac
die menfchen door de hitte der Son-
ne zo fwart verbrand zyn. Was dac

waar, dan moeiten ook de Hollanders,

Engeifchen , en anderen, in die Landen
geboren, mede zo fwart zvn, dog dit

is vaKch ; aangefic-n een Hollander, en
een Engellchman blank , en na den aard

van hun gedacht , zo wel in die Lan-
den, als in Holland, en in Engeland

>

en in tegendeel een fwart zo wel een

fwart in Holland, als in zyn Land,
voortbrengt.

Was dit ook waar , zo zouden zy
de zwartüc moeten zyn , die 't naaide

by de Linie leggen ; dog dat milt al

mede , alzo men zelf onder die Indi-

fche volkeren , iinmers op Macaflar,

en 't Eyland Celébes , als ook op Ni-

:is , een der Nicobaarlc Evlanden, die

pas op j" of 6 graden bcluyden de Li-

nie leggen , zeer blanke mcnfclicn

heeft i



heeft i behalven

Amboinefen , en

onder de linie ,

'er iif , leggen

A M B
dat de Ternataanen,

andere Indianen , die

of pas 3 a 4 graaden

oolc in verre na zo

fwart niet zyn als de Bengalers , die

wel op tufTclicn de zo en 30 graaden

benoorden de Linie leggen , zoo dat

de reden uyt dien grond niet op te

delven is.

Zeker Schryver geeft voor , dat die

Swarten, die men ah Cbarr.'s vervloekt

Zaad te houden heeft, ontrent de fcha-

melheid met een fwarte vlek geboren

werden , die zig daar na 't

haam over vcrlprciden zou. Ik

gelieel

dit noit aan imand , maar alleen on-

trent de kinderen der Swartcn bevon-

den , dat zy alle , als zy eerll ter we-
reld komen , niet fwart , maar vaal en

in 't ecrll veel blanker, dan naderhand,

zyn } dog dat zy allenskens hoe langer

hoe fwartcr , en wel zoo fwart wer-
den, als hunne Ouders.

Het fchynt my derhalven idel over

de reden van die kouleur meer , dan
over de blanke , te willen twirten,

want hoewel het feker is , dat de Zon
imand , die 'er lang in ftaat , veel

bruyner , als anders , maakt , zoo is

dit ook zeker , dat de Zon noit imand
zo kool-fwart , als die van Bengale of
Angola, zoo zy dat uyt den aard niet

zyn, heeft doen worden.
Ik ftellc derhalven vaft, dat hier van

geen andre reden , dan de bloote wil

van den Schepper, te geven is, dien 't

behaagt heeft in een en 't zelve Land,

en ook in verfchcidene hier en daar

gelegene Landen , aan defen een blanke,

aan genen een bruyne , en aan andren

weder een kool-fwarte verwe te ge-

ven j dog een natuurlyke reden daar

van te foeken ,
geloave ik , dat idel

,

en zonder ecnigcn vaiten grond is > en

uyt den vloek dit te willen opdclvcn,

is nog immers zoo ongegrond
,
gclyk

wy meinen reeds klaar genoeg getoond

te hebben. Men moet dan befluyten,

dat de ware reden alleen in 't zaad der

Ouders , door den wille des Scheppers

zo of zo gefield zynde , te vinden is ;

waar mede wy van defe StoflFe afftap-

pen.

Na dat wy nu omftandig genoeg

van de Compagnies Dienaaren alhier,

uyt alles , 't geen eenige betrekking

tot hen heeft
,
gefproken , en van de

zelve uyt veel omltandighcden klaar

genoeg getoond hebben , dat zy niet

anders , dan van hare Gagic en Emo-
lumenten leven , en geen particulieren

handel ergens mede dryven mogen , zo
liaat ons nu nog met een woord van

andere Ambonfche Ingcfetenen, die men
Vryburgers of Vrye Kooplieden noemd,

O I N A. t4l
die bevorens wel in dienft der E. Maat-

ichappye geweefl , dog daar uyt ge-

gaan , en Vry geworden zyn j te mel-

den. Welk Vry werden egter noit mag
gefchieden , dan na dat zy eerft met de

E. Maatfchappy effen fl:aan,en niet aan

dezelve fchuldig zyn j volgens Ordrej
in 't jaar löpf. zj Februari van Batavia

gegeven.

Onder dezelve nu behooren mede de

Chinecfen, en voor al ook veel Miftice

en fwarte Vry-lieden , die anders ook
wel Mardykers , of groene Geufen ,

ic- (na hun Groen Vaandel) genaamd wer-

heb den.

Deze Hollanders i
en Mardykers zyn ^^^n de

in twee Corapagnien, ider ontrent Zfo (^."^^1^^'

mannen fterk^ verdeeld, over idcr vannen,

welke twee Capiteyns , twee Licute-

nants, en twee Vaandrigs gefield zyn,

die ider twee jaaren aan den anderen

dienen, en dan malkandren , by zeke-

ren optrek, vervangen.

Zulk een Capitey n waakt noyt } maar
wel de mindere Officieren alle nagt ider

zyn Wagthuys , om tegen brand
jop

. _ .

wegloopers , verraderyen , en allerley

vyanden , of ongevallen ,
goede toeflgc

te houden ; om welke reden ook dd

Borger-Capiteynen , en die der Mar-
dykers , of wel hunne Officieren allé

avond om 't woord by den Landvoogd
komen.
Geen Borger } of Mardyker , mag

buyten de Stad , met een Chaloep , of

ander Vaartuyg , zonder verlof van zy-

nen Capiteyn gaan , die hem een Pas

verleend , en den tyd bepaald , welken hy
niet overtreden mag , op zekere boete

,

moetende egter zyn Wagtgeld betaalen.

Aan deze Vry-lieden nu is zekere be-

paalde handel , om fofnmige goederen

te verkoopen , by haar Edelheden toe-

geftaan. Weshalven zy ook met hun-

ne Vaartuygen mogen vaaren , na Ma-
caffar

, Java , Batavia , enz. dog dó

Chalocpen, die na Batavia, en Macas-
far gaan fullen , moeten niet minder dan

30 lallen , volgens bevel harer Edelhe-

den van z Maart, in 't jaar 1691., hou-

den ; hoewel dat in vorige tyden vry

flof hier toeging , zoo dat 'er bevorens

Chaloepjes van 10 ja van 6 laflen na Ma-
caffiir voeren. Dat in 't jaar lójif. i-/

O£tober,en iö8o. zö Jan. al afgefchre-

ven , en waar nevens hen dan geordon-

neerd is direft na Batavia , of Java, te

Itevenen.

Deze Chaloepen zyn alsgrootc boejers,

fclden met 3 , of z, en meelt met eene mafl
voorzien , en al vry bequaam , om Zee
te bouwen. Zulke waren 'er in 't jaar

17 10. ontrent 40 of fo in "t geheel)

waar onder de groote van 30 laden ^

niet boven de zo zyn, met welke de

X X 1 Capi-
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Cupiteincn der Ncderlandfe , of der

i
Ludins

Swarte Vry-liedcn , en ook die der

Chineefcn, door zekere Schippers, die

o »

GE VAN
met Ryft , Zout, en andere ^•'"'^*"'

zy op die Vaartuygen zetten, voor zig

laten varen, hoewel ook cenige voorna-

me Vry-liedcn nu en dun lelt' daar me-

de na Batavia, MacalTir , ofeldeis he-

nen, trekken, huurende daar op lo of

20 Matroofcn, tot } Ryxd. ter maand,
hoewel andren ook wel zeker gedeelte

mogen inleggen.

Die na MacafTar varen, zyn pas 10 ii

II dagen onderwceg , vertrekkende op

Oolter-Moeiron , en in

Wat
Waaren

Mao^rar '"^ <=y"^e van 't v^w....-...-...v.w
,

't besin van 't Wclter-Moeflon weder-hier

brtn^en.

faaken te vcrforgen,enomden Amfioen,i"^I.*'

zo zy die hebben, daar in Itilce tever-waards
palTen , alzo een pikol van dezelve daaraauvoe-

zcer veel geld , en de Javanen die met '^^"'

Tabak mengen , en dit dan Madat noe-
men, waar op zy zeer verlbt zyn , om
dat dit hen (zo zy voorgeven) zeer lus-

tige gedagtcn , en ook kragt in 't by-
flapcn geeft ; behalvcn dat hen dit in

fommige voorvallen , en in tyden van
Oorlog, zeer verwoed maakt, en aan-

fpoort, om dolfinnig op de vyanden los

te gaan , en zelf in een gevelde Piek
zonder fchrocfm te loopen.

Daar na op Batavia aangierende , ne-

men zy van daar herwaards velerlcy fy-

ne cattoenc Klceden, als Kuft-Chitfen,

Suratfc , Bengaalfe , en andre dito's Kull-

Kouflen , allerley Boven- Leder , Ben-
gaalfe Boter, HoUandfe Boter, en Kaas,

Hammen
,
gerookt Vlecfch , Franfche

Wyn, Hollands Bier, Tarw, Bengaal-

fe, of Caapfe ingelegde Kool , Brande-

wyn. Tabak , Fypen , Perfiaanfche en

Caapfe Wyn , allerley Chinecfche en

Japanfche Waren, drooge Garneelen,

Kuyt van Vifch , mitsgaders alles , dat

maar voordeel geven kan j dog zy kon-

nen op>Macaflar, Bali , en Java met
geen ander geld , dan met Spaanfche

Realen , of KopHukken , te regte ge-

raken.

De foorren van Geld , in Amboina ^
gangbaar, zyn Sesthalven (tot 6 Huivers voor

ider) Dubbeltjes, I^ucatons (tot 1 3 fchel- Geld

lingen ider) Ryxdaaldcrs, Ropycn (tot'^'"

28 of jo ftuivers) en in oude tyden ook°j

wel Goude Coebangs (van 24 gl. of 10

Ryxd. ider) Itfcbocjes (a i] Ryxd. ider)

dog die zyn zedert 't jaar lópo. 5 1 Oc-
tober, na Batavia ontboden, gelykmen

kerende.

De Waaren , die zy mede brengen,

zyn verl(:heiden. .De Hoofd- lading is

Rylt, die zy voor 7 , 8 , of 10 Ryxd.

daar inkoopen, en weer voor 2f , of 30

Ryxd. contant ten eerlfen verkoopen.

De andere waaren zyn, ajuyn, look, ge-

droogd gezouten Hertcbeeften-Vleefch

by Picols (alzo die dieren by duyzen-

den daar vallen , en by grooteJagten tot

2 a 5000 gelyk nedergeveld werden)

allerley gedroogde , en gefprengde

zoute V^ifch, gezoute Eyercn, die men
in Kley , met zout gemengd , in-

legt, en in potten vervoerd, en die een

jaar, en langer konnen duuren (Ragi,

een Compofitie van verfcheide ingredi-

ënten, die ontrent een ftuiver groot, en

Avitagtig is , en tot het maken van Brom,
een feldiame inlandfe drank

,
gebruykt,

en ook wel uyt de hand verkogt, en ge-

geten werd) veel kopere Bekkens, Cus-

pedoors of Spuw-potjens , Thee-ketels,

Kandelaars, en ander Huysraad van Ko-
per, dat daar gemaakt, en zeer goedkoop
ingekogt werd, alzo 'er op iVlacafler, of

eygentlyk op 't EylanJ Celcbcs , veel

Koper valt , en zy zelf alles d.iar van look in 't jaar i6<jz. 14 Febr. met zeke-

weten te gieten. Zy brengen ook nu] re getsjapte of gellempelde Ducatons

en dan wel een Pcerd over, en ook wel
]

deed, die men zederd mede niet geilen

4

Padi , of Rylt in de Boliler , voor de

Hoenderen , Peerden , en ander Vee

,

als mede allerley Wannen , fyne Man-
den van Rotang , en vooral (hoewel

daar nauw op gelet werd) Slaven en

Slavinnen , Macairaarfche Kleedcn , daar

geweven, Konings-vifch, in potten zeer

heeft j dog alle die foortcn van geld zyn
op de voornoemde plaatfen niet gang-

baar , en tot den handel onnut.

De Ryil: op Java koit hen if a i5

Ryxd. de Cojang , of een Javaanfcli

Lall, dog deze is duurzamer als de Ma-
caflaarfe , en werd daarom ook beter ge-

net ingelegt , Zyde Stoffen met Goude fchat.

llrecpen , Calappus-olie , Endvogcls,i Een laft werd gemeenelyk op 9000
Ganfen, Koebeelten, Wafch, Honig, pond gerekend > dog een Cojang is by

'na wel looopond meer, 'tChineefche Boontjens (die
,

gebraden

zynde, zeer aangenaam by de l'hee-bak

zyn) en meer andere fnuyftcryen , waar

op al een fracjc winlt overfchieten kan,

vooral , als zy , op hals en kraag aan,

wat Amfioen mede nemen.
En wel- Die na Java, of Batavia vertrekken,

Tav?'s^"s^^"
ontrent die zelve tyd derwaards,

'
nen, en andrc Confituurcn meer, ook

N.O. en gieren op Grefllc, op Java 's Noord-
j

Koebeeften , Peerden , Djati-planken,

Kurt, of Ooltcr-deel, aan, om daar ecrfl: hunne I Groene Erweten , allerley Drogucn,
Dja-

hcn

dicrhalven 't Laif pas op 12 Ryxd. doet

komen. Het LaitZoutkoft hen pas 2

Ryxd., en zy krygen hier wel 25" Ryxd.
'er voor.

Ook brengen zy van daar vecle Enden,

Ganfen, Chinecfche geconfyte Limoe-
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Djarac-olie, Aard- Olie, Javaanfch Ca- die , als Metfclaars , Timmerlieden,

toen- Garen, Javuani'che Matten,t'yne Ro-
lang-matten

, Javaanfchc Kleedcn , fcho-

nc Ajuyn Look , drooge zoute Vifch
,

Indigo, en zekere appelbloefemc Verw
Kaloinba genaamd , Parangs , KrifTen

,

Javaanfche Gongen , kopere Bekkens,
Cattoen, Capoc, Kook-potten , Mar-
tavaanen , Gorgcletten (aarde Drink
fielTcn, waar in

en honderd andere fnuy fteryen ; en alle die

1 kleenc dingen geven de meefte voordee-

len.

Wathier VanBali voeren zy zeer goede flaven,

vanBali.de befte naall de Maccaflaarfche , mede.
Bima,cn2,y vallen wat bruyner , dog zyn veel
Riccr 3n~ j ^ o j

drc plaat-
getrouwer , wel zo neerftig , en op ver-

fenaan- rc na zo gevaarclyk niet , alzo de Ma-
caflaaren veel hoogdravener van geeft,

en moediger door den bank zyn. Defe

Kleer-makers, &c. om dag-loon by de-

zen en genen werken, ofzekere Maand-
gelden voor hun Mcefter opbrengen,
houdende de helft voor zich zelven , en
naderhand
de.

Daar zyn

zich daar voor vry-koopen-

er ook, die hen Brand- En van

gcbiagt

werd.

houd laten kappen, of Bobbers ma-watvoot

t water zeer koel blyft)
j

ken , en doen Viflchen , of hen na Cam- ff?\^
bello met een Pas fenden om Koe-]g^jj^'

bceften , die daar overvloedig zyn , te Vryhc-

fchieten, en dac vleefch te droogen, ofdenhiet

in te zouten. beftaan.

Anderen geneeren fich met Saguweer,
of Towak te tyfteren j ook met een

part in de Araks-Branderyen,of wel om
eenige andere Pagt, geheel, of tendee-

le , aan te nemen j op welke Pagten zy
dikwils groot voordeel doen , met fom-.

mige Lorrendrajcrs , aan te halen ; dat

hen ook wel eens mislukt ; vooral , als

'er de Landvoogd , of Opperkoopman,
deel in heeft ; en ook wel op andre wy-
fenmeerj waar van ik verfcheide flegte

werden ook meeft door hun eygen Vrien-

den, mede buyten hun weten, verkogt,

weshalven zy wel, in gevegten tegen de

vyanden op de Chaloepcn het te quaad

krygcnde , geen fwaarigheid maaken o-

vcr boord te fpringen , en zich te ver-

drinken , vaftftcllende , dat zy in hun
land ten ecrltcn weer zullen opkomen.
Het zyn grooteHanevegters,gelykook
de Macalfaaren, enjavaanen, die daar

by alles zouden opfctten. De Prys van

een Balier loopt gemcenelyk op 70 of

80 Ryxd. Men vind onder de Slavin-

nen van die Natie veel goede Doftorcs-

fen, en zeer ervarene Vroed-Vrouwen,
die voor hare Meefters een groot geld

maandclyks opbrengen.

Men brengt van Bali ook wel fchoo-

ne Kocbecften , die veel fwaarder als de

Maccafaarfc vallen.

Zy gieren ook wel eens op Bima (op

'tEylandZumbawa, mede onder MacaS-
far ftaande) aan, van waar zy kleene,

dog uitneemendc goede Pcerdcn, San-

delhout, en Slaven mede brengen.

Daar zyn 'er ook , die na Tcrnate,of
wel na 't Eyland B:.ngay (volgens Per-

milllc , in 't jaar 1698. 1 1 Jan. beko-

men) en deXücla's, (dat in 't jaar 1094.

2j Feb. toegeltaan is) vaaren, van waar
zy Ryft, Slaven, Tambocfe S waarden,

witte Turkfe Boontjes, Vogel-nesjens,

Bekkens , Goud , Kleeden , Wafch
,

Honig, Matten, gedroogd wilde-Koe-

jcn- Vleefch , Herte- Vleeich , Hoenders

,

End-vogels , en meer andre waaren

,

mede nemen , die zy dan aan ider ver-

koopen j dog mogen aan Cerammers
geen Ryil: , volgens verbod van den ö

April, 1680. uytventcn.

Hier van nu leven deze Vry-liedcn

niet alleen , maar de vermogende ge-

ven hun llaven werk met Hout-Zagery-

en, (dat alles met hand-zaagen gefchied)
- en met Steen-Bakkeryen : andere laten

voorbeelden gefien heb.

Het gebeurde eens , dat de Hofpita-

lier Mr. Martyn Scbaihouwer , door i-

mand van zyn volk , wegens het flagtea

van een Verken , dat hy niet aangege-
ven had , verklikt , en door den Pagter
van 't Beeftiaal daar over aangefproken
zynde , hy hem vriendelyk binnen ver-
fogr, een ftoel fettc , en ondertuflchea

hem een lekker foopje fchonk, waar
van die Pagter , hoe zeer hy zig ook
bedwong , zoo fchielyk aan den afgang
raakte, dat hy niet in ftaat was, om van
't Verken te fprekcn , fchoon hem de;

M'. daar nu zelf toe aanporde. Dog
ziende , dat hem de moftaart ondertus-

fcheii de broek vaft onder uytliep , be-
gon hy hem wakker om zyne vuylig-

heid en onfatfoenelykheid uyt te fchel-

den, zeggende, dat, zo hy weer in zyn
huys quam, hy hem 'er met ftokkenuyt
zou flaan j dog de Chinees quam noit

weer om van 't verken te fpreeken, ja als

hy- dien M^ van verre maar 'in 't oog
kreeg , liep hy wel een heele ftraat om,
om hem te ontwyken.

't Hout, dat de Chineefen , of Bor-
ger-Vrylieden doen zaagen, gelyk ook
de Steen , en Pannen , zyn altyd of aan

de Compagnie (die ze ook wel elders

verfend) of aan befondere Lieden , uan-

ftonds voor Contante penningen , alzo

men in Indien van geen Borgen weet,
verkogt.

Brandhout , Vifch , gedroogd Vleefch,'

konncn zy mede altyd aan particulieren

quyt raken. In de latere tyden maak-
te een Amboineelche Moor, HaJJ'an

Soeleyman
,
genaamd , met zekeren Land-

voogd, over 't Hout- zaagen een Con-
Xx 5 traét^
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tra£t , en bonsde de Borgcrs 'er buy- de plaatfcn op hun Eyland , als Toeban,
ten. ' Cidajo , en Socrabaja , dog vooral n:;

De allerflegfte onder hen verhuuren Bantam , voerden > daar die ook allcr-

zich ook als itierlieden, of Matroolen, eerll: van de onzen wierden ingekogt.

by de vermogende , of letten een Her- Zy vonden die naderhand zdf in Ter-
bcrg , of kroegje op, om Sa^uweer of nate, van waar zy eeril op Hoewamo-
Arak te tappen. Andre houden ook wel hel, dog cygentlyk van 't Eyland Mak-
Kollgangers , of verhuuren een flaafjc jan, in een Ikmbocs , als Ivlocrnagejen

hier of daar op maand-geld , als zy 'er geplant , zyn ovcrgebragt , en zo vcr-

cenigcn te veel hebben. i der niet alleen over die landllrcek, daar

Ook zyn 'er, onder de vermogende , zy in fo of 60 jaarcn in groote me-
die hunne Koebeeften laten melken, en nigte toenaamen j maar ook van daar

die melk de fles tegen 4 fchellingen, of over ganfch Amboina wierden ver-

een pond boter, dic hier zeer fchoon en fpreid, en voortgeplant,

zeer geel uyt de natuur valt, voor 1 gul- Dit is omtrent de komfl: der Portu-

den verkoopen. gecfen,of, zo andre willen, even voor

Uyt deze Burgers werden ook (gelyk dezelve
,
gcfchicd. Wie dit allerecrit

wy gefien hebben) verfchcidc Leden in gedaan heeft, daar over is tuflchcndie

den Raad van juftitic, en in de Verga-

dering van de Commiflariflen van klee-

ne en Huvvelyks- faaken , en van Boe-
dcl-meelters

, gekooren

van Loehoe, Cambello , Lcflïdien VVay-

Poeteh gcl'chil, en ider van hen wil 'er

de eer van hebben.

Daar zyn 'er , die dezen lof eenparig Wie de

Hunne Capitcynen zyn gewoon om ' aan die van Cambello ge\'en , en men'^^^'^

de i jaaren eens, en ook andei-s wel, wil, dat dit uyt de Gedingen der Am- moIuc-
by 't gaan en komen van Oude en 'boineefen klaar te bewyfen isj ook zou-coseerft

Nieuwe Landvoogden, op te trekken, den 'er by de cerlle komll der HoUan- j^'^''
S^*

Zy hebben wel verfogt na de Suyd- ; ders nog 243 van de eerfte door hen^^g^^

Oofter-Eylanden, en elders, te vaaren j
|

aangeplante laoomen in wezen ge weeft,

dog dat is hen in 't jaar i(5S(5. 16 Maart ' en door hen aan dic Landaard getoond
afgellagen , en haar Edelheden oordeel- zyn. Zy hebben die op Maffili's rug
den in 't jaar 1 670. 11 Auguftus , dat (een zeker gebergte aldaar) geplant,

men hen tot den Landbouw behoorde aan en van daar zyn zy na de andere dee-

te moedigen. len van JHoewamohel vervoerd. Wel
'is waar, dat die van Hila dezelve van

die van Way Poeteh bekomen, dog het

Hier mede nu meinen wy ook het

voornaamfte, dat de Vrylieden betreft,

aangehaalt te hebben.

Waarcn ^^"^ '^ 0"^ ""g overig de Waaren, of-

in Am- te Koopmanichappen , dic in Amboina
boina

,

vallen-

de.

vallen , of van daar vervoerd werden

,

op te noemen.
Dat men hier verfcheidcne fchoone

Olïcn vind, hebben wy reeds bevorens,

daar wy van de Sickten ipraken
,

ge-

zegt.

Hier werden verfcheidc fchoone Con-
fituuren van Nootcn-Mufcaaten, Nage-
len , Bilimbing , enz. gemaakt. Een
potje van 100 zulke Nooten komt zi

a
J , en een fles Nagelen , ook wel i^

en \\ Ryxd. te gelden j dic van hier met
een menigte kelders vol vcrfonden wer-

den i wa.u- onder dan ook wel fleflrn

met fwarte , of witte Bacafllim loopcn,

die mede ontrent i^ a lï Ryxd. als zy

van de befte is, kofteuj maar de voor-

naamfte Waaren, hier vallende, zyn de

Kruid-Nagelen; doch daar in mag nie-

mand, dan de E. Compagnie, hande-

len , die dat op lyfftrafFe aan anderen

verbied.

Deze Vrugt is hier niet altyd ge-

weeft •, maar in de eerfte tyden van de

E. Maacfchappye wierd zy alleen in de

Moluccos gevonden 5 van waar de Ja-

vaanen dic zelf afhaalden , en na verfchei-

is ook waar , dat die van Way Poe-

teh , en ook alle andren , die eerlt van

die van Cambello gekregen hebben, al-

leen 't voorrcgt van die van Leftidi , Way
Poeteh , en Loehoe, zynde, dat zy ze,

na die van Cambello, voor alle andrea

gehad hebben.

Inde eerfte tyden, dat de E. Maat-
fchappy de Nagelen op Bantam , en el-

ders , ontdekte
,

plagtenzc haar veel

meer, dan nu ,en lenminften 100 Ryxd.,
de Bahaar van f fO ponden (hoewel alle

Bahaarcn niet even veel wegen) te koftcn.

Naderhand inTernate,en in Ambon,
gekomen zvrde , heeft zy met die Ko-
ningen , en met de Ambonfchc Groo-
ten , zekere Contraftcn (gelyk wy op

zyn plaats toorten ) aangegaan , waar

by zy wel uytdrukkelyk , na hen

van 't geweld der Portugeefen verloit,

en Amboina veroverd te hebben , be-

dongen heeft, dat de Inlanders al hun-

ne Nagelen aan geen ander, dan aan de

E. Maatfchappy, zullen mogen leveren,

dat zy die alle ook altyd aannemen,

en hen voor ider Ambonfe Bahaar

Nagelen , tot ffo pond
, f ó Ryxd.

betalen zal.

Wat moejelykheden nu de E. Maat-

fchappy van tyd tot tyd met de Amboi-
uecfca
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necfcn over dit ftuk der Nagelen gehad

j

in 't byfonder, ofwel over de Saakcn,

van tyd tot tyd ontrent de Nagelen
voorgevallen , zullen moeten ipreken , by
welke liefchryving van de Nagclbooni
VVV alles, 't geen daar toe betrekking

heeft , en dat van ider een geweten mag
werden, omltanUig zullen \üoritcllcn.

Dus verre dan alles zo klaar , als ons

mogelyk was van de Eylanden van Am-
boina,in opfigt van de Betchryving van

die Landen , mitsgaders van hare Vol-

keren en Ingefetcnen , benevens de Ze-
den der zelve , voorgeftelt helibcnde,

zullen wy dit eerlte Deel hier mede be-

fluyten, en nu tot het Tweede, hande-

lende van de Saakcn , aldaar voorgeval-

len, overgaan.

Doch met een woord zullen wy hier

byvoegen, dat, in oplïgt der Landen,

door de Nederlanders m het (forten

veroverd , Amboina het cerlte Proct-

(luk en bewvs is van hun groot ver-

mo2:en in Ooil-Indiën boven alle ande-

heeft , en hoe zy deze en gene Vreem-
delingen ingeroepen', genoodigt, aange-

houden, en de Nagelen aan dezelve, te-

gen Eed en eere , \ ry hooger verkogt,

de Compagnie bedrogen , en gedwon-
gen hebben , om hen door 't menigvul-

dig uytroejen van hunne Nagelboomen,
en door verfcheidc Langduurige Oorlo-

gen, tot reden te brengen , alsmede,

om met de Koningen der Moluccos te

Contrafteren , om in die Eylanden
alle Nagelboomen , voor een zekeren

Pr)S, die de E. Maatfchappy daar voor

jaarlyks aan die Vorilen geven zou,
uyt te roejen, en om te hakken, heb-

ben wy ten dcele al in de Befchry-

ving van de Moluccos getoond , en zul-

len dit nog verder , op zyn tyd , en

plaats, onder de Saaken van Amboina,
aanhaalen.

Eyndelyk heeft zy het zo verre ge-

bragt , dat zy voUligen Meelter van

deze Speceryen in zoo verre geworden
I
re Volkeren, en dat Nederlands Mo

is, dat zy, die over al hebbende doen ' gendheid door de Dapperheid van hare

uytroejen, dezelve nu alleeen maar op Landaard hier tot zo hoogen top van

de Eylanden Amboina, Oma, Honimoa,
I

eere op»i;eveifcld is , dat alles, wat men
en Noefiïi-Laoet in welen houd , welke | van de Heldendaaden, ofvandeOntdek-
nog meer Nagelen geven, als de Wereld ' kingen der Ouden in 't Ooiten, wel eer

van nooden heeft ; 't geen daar uyt is
j

zo hoog opgegeven heeft , in 't aller-

af te nemen, om dat de Compagnie nog minde by de heldliaftigc bcdiyven van

zo veel volle Pakhuyfen daar van in 'deze moedige Nafaaten der Aloude Ba-

voorraad , en zulken menigte nog heeft
|
taviers niet kan nog mag vergelcekeii

doen verbranden. 1 werden. Ja alle de Landen , wel eer

Ik weet zeer wel , dat men die ook by de beroemde Feniciers , en Cartha-

wel op deze en gene andre plaatfen i gers , (hoewel anderfints zeer groote

vind, daar ze de E. Compagnie al me- 'Zeehelden) 't zy in hun cygen Lugt-

de heeft doen uytroejen, welke plaatfen
]
ftreek , 't zy elders , daar buyten, befcten,

ik met opfet voorby ga te noemen, om mogen by de wyd-uytgeltrekte Land-

dit geen anderen te doen weeten,diede voogdy van Amboina alleen niet verge-

E. Compiignie daar by zouden tragten leken werden ; hoewel 'er (gelyk ons

te benadeelen , maar ik weet ook zeer het vervolg van dit Werk Iceren zal)

wel, dat men van veel plaatfen , als of nog vry grooter Veroveringen van zo

daar Nagelen vielen , fpreekt , zonder , veel andre Landen van tyd tot tyd op
onderfcheid te maken , of het rechte, gevolgd zyn.

dan of het wilde Nagelen zyn. Wy
J

Wy fluyten derhalve dit Deel met
xuUen ons jegcnwoordig daar niet bree- dit kort Versje op Amboina gepail> 't

der inlaten , alzo wy dit dog doen ter geen hier , aldus van zich zelve fprce-

flaatfe daar wy , of over de ^s^lgelboom kende, ingevoerd werd:

Amboi-
na 't eer

ftePioef-

ftuk van
Neder-
lands

Mogen-
heidin

Oort-ln-

dien.

Roemd Banda op V gewafch va» Foeli, en van Nooten>
MacalTar op zyn Kyll, w^/ Java, en al zoo fterk

Ceylon op zyn Caneel j tnyn Nagelen , en Kerk

,

Myn Water, uyt zvat vliet hei hier of daar gegoten

Zy ^ werd al om geroemd in helderheid Cryltal

Gelyk te zyn , diens fmaak men nergens vinden fal.

E Y N D E,
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AMBONSCHE
Z A A K E N.

EERSTE BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.

Ambonfche faaken uyt de grond opgehaald uyt een Boek van den Móorfchen Priejler

Ridjali , F'ervattende een Gefchiedenis van het Land iw» Hitoe. ff^at Landen van
Amboina van ouds beiüjoond zyn. Wie de eerfle op Amboina ftch quant nederzetten i

en waar. Wie de tweede -^ en waarden by wat geval. \hSi-m Soeleyman'sx'ff^a^/ van dit

geval. Bericht des Konings van Hitoe Lama "Wegens het felve. De derde, die ftch in

Amboina quant nederJetten.^ en waar. De vierde., en waar. Haflahs verhaal hier on'

trent. Nader verhaal van den Koning van Hitoe Lama. De vier bevolkers, en Eerfte

Hoofden -y^K Amboifta. Naamen., die zy naderhand voerden. Verhaal van dè faaken
onder ^tf«/« Amboina, volgens 'Riói\^\'% aanteekening , voorgevallen. Verhaal bon de

Portugeefen in Amboina , en op Noefla Telo of Aditloelo gekomen zyh. Wctt die van
Aflaloelo van deze Portugeeiche fchipbreitkelingen verhaalen. En wie van hen deze

Landen eerfi ondekte. Antoni Brit voert op Hitoe allereerft den naam van Capitein
Hitoe in. Na welke tyd de Portugeefen üch in Amboina hebben nedergezet , en hoede
Hitoeèfen dit opnamen. Die hen met zagtheid verzoeken te verhuizen. Waar op die van
Hative hen by zich verzoeken. Orangkaja Bermein etc. na Goa om hulptroepen gaan-
de , werd daar met zyn zufler gedoopt. De Hitoeëfen verdryven de Portugeefen van hun
Land. Fan waarzy eerfi na de Poka j daar na nader aan Melis hoek , en eyndelyk n»
Leytimor verhuyzen, en zich ontrent den Roodenberg nederzetten. Lopez D'Azevedo
komt in Amboina. Zyne verrichting aldaar. Oorfprong van 't Mardykers-Quartier in

Amboina. Hoe die van Soya die vefting der Portugeefen aanza'ien. Dog wierden
Chiiften. Azevedo veroverd veel dorpen voor Portugal. Zedert welkJaar de meefte Am'
boinefèn onder </f Portugeefen geftaan hebben. Ferfcheyde Dorpen verzogten Azevedo
om Priefters, na wiens vertrek de Chrillen-Godsdienft nog meer doorbrak.

Die begeerte heeft, om dezaa-

ken van belang , van tyd tot

tyd in Amboina voorgevallen

,

te wecten , zal het niet qualyk

nemen , dat wy die van zo hoog , als

het ons cenigzints mogelyk is , ophaa-

len.

Ambon- Wy zyn in opzigt van dit Stuk zeer

fchezaa- veel ziXizekcren Amboinees, Ridjali, ver-

ken uyt pligt. Dit was een Moorfch Priefter van
de grond jg Ym^ van Hitoe , die ons in 't verhaal

haS" van den Oorlog der E. Maatfchappy met
Madjira meermalen voorkomen zal. Hy
was toen een man van niym zeftig jaa-

ren , en heeft zeker Manufcript , 't

geen ik bezit, nagelaten, waar in hy de

Gefchiedeniflen van 't Land van Hitoe,

en te gelyk de eerfte beginzelen van het

Land van Amboina, befchryft , aan\vy-

zende , wat menfchen daar eerft in ge-

woont hebben , en hoe de een na den

anderen daar in gekomen is, en lich daar

in heeft vaft gemaakt.

ILDeil van Amboina.

Bu}ten dit zyn Boek , Hhakajat Ta- Uyt een

nah Hitoe, dat is , de Gefchiedenis van Boek van

het Land van Hitoe, genaamd , en met ^^^^ ^i*
?''"

een Arabifche letter in de Malcytfche ft^Rid'^I
Taal, gelyk wy elders reeds gezegt heb-li.

ben , befchreven , zouden wy hier af
niets, of zeer weynig, weten, alzo men
in hare oude Liederen nog iets , dog zeer
verward , ontdekt heeft j het gene wy
overflaan , om dat deze man het ons
klaarder, hoewel zo befchaafd niet, als

't wel behoorde , te kennen geeft j dat

wy hem, alzo hy maar een Amboinees,,.
en ook de eenigfte fchiyver van Amboi- tg^j^^^'^^

na is , ten goede houden
,
gelyk wy hem

, gefchic-

fchoon een vyand van ons (dat op zyndem's van

plaats blyken zal ) met veel reden nog'"^"-
'"*."'*

feer daar voor moeten danken. ^q"

Zo het my toefchynt , zyn Amboina, Wat lan-

en de Uliaflèr Eylanden van ouds woeft dm van

en onbewoond geweeft , en ik kan nict''^'"''"ina

zien, dat op de Eylanden Mampa, Am-l^^^^l
blauw, Uonoa , of Kelang , mede van zyn.

A ouds
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ouds eenigc Menfchen gewoont hebben.

Ontrent Boero , een groot Eyland , heb-

ben wy veele redenen van twyfteling
,

aangezien daar Berg-Licden gevonden

werden, die aldaar inboorlingen Ichynen

te zyn. Dat het Groot Eyland Cerani

van oude tyden af bewoont geweell zy

,

zal ons aanftonds uyt de eerlte ingezete-

nen, die 't Eyland Amboina bevolkt heb-

ben , klaar blyken.

Wie de De Eerfte , die Amboina , volgens 't

ct-rile op eerfte Hooft-ftuk van Ridjali's verhaal
,

Ambdina bevolkte , was Pati Selan Binaur.

n ^dcrm- ^^ 1'"^^'^ ^^" ^^^ Dorp ,
dat ontrent de

ten; En t)ogt van Tanoeno lag , en naderhand tot

waar. een Moeras geworden is , zo my Haflan

Soleiman verhaalt heeft: want dat vind men
by Ridjah niet. De plaats, daar hy eerft

aanquam , was daar nu Hitoe Lama op
de Kuft van Hitoe legt , alwaar hy zig

op zeker bekend gebergte , Paunoeffii,

nederzette. Wanneer dit gebeurt zy,

verhaalt hy niet j maar uyt het vei-volg

zullen wy aanftonds meer licht wegens
dezen tyd krygen. Niet lang daar na

fefchiede het (zoRidjali in zyn ide. ver-

aal zegt ) dat de Koning van Toeban

,

op Java , met zommige van zyne bloed-
VVie de verwanten , by het ftygen op den throon

,

En'v/IL "'^^ '" ^^ ^^ groote vriendfchap levende

,

'zekere tak der zelve, twee broeders, en
een zufter , zich van hem affcheydde.

Zy waren Kijay "toeli , en Kijay Daoed
,

en de zufter, Njay Maas ^^QWAzmt. De-
ze vertrokken met een Vaartuyg van Ja-
va , en quamen op het Land van Hitoe
aan , en wierpen 't Anker in een bogt
Hocfckaa genaamt. d' Oudfte broeder

flapte daar te land , maar vond nog men-
fchen , nog dorp , tot dat hy eyndelyk,

een hond gewaar werdende, befloot

,

dat 'er ook menfchen moeften zyn. Hy
ving dan dien hond , deed hem een bon-
delken om den hals , met 't een of 't an-

der, dat hy geplant had , en liet hem toen

weder loopcn. De hond , weer by zyn
meefter gekomen zynde, en die bcfpeuren-

de,dat hy ditbondelkcnomden hals had,
zag wat daar in was , en ftelde uyt het

zien van die vrugt vaft , dat 'er vreem-
delingen aan 't ftrand gekomen waren

,

gclyk hy dit ook tegen zyn dorps-volk

zcyde. Dierhalven nam hydie vrugt 'er

u}t , deed 'er weer andere vrugten van zyn
land in , en zond den hond weer na 't

ftrand toe, 't welk van deze Toebanders

,

of \'recmdelingen
, gezien zynde , zey-

den zy tegen malkanderen , laat ons gaan
zien, waar dat dit dorp is , en waar die

menfchen zyn, die den hond dit mede
gegeven hebben. Na dat zy halver weg
gekomen waren, zagen zy een man, dien

zy by zig riepen , en die hen de weg na
het dorp wees , in 't welke gekomen
zynde , vernamen zy , dat hier alles te

Ock by
VV;U

val.

;e-
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koop , en zeer wel te leven was

, gelyk

zy dan van tyd tot tyd ook in vriendfchap

met Pati Selan Binaur, en zyn volk, ver-

keerden.

Hallan Soeleyman , een Moors Prie- Haflan

fter , naderhand Orang Kaja van Hila ,
^'^'^'^^y-

met de naam van Orang Kaia Boelan ,
[""^^ ''^'

,,
o ,.

J
, 'haal van

een zeer gaeuw en verftandig man , heelt djt geval

my dit wat klaarder verhaalt, en daarby

gcvoegt, dat het hoofd vanditjavaanfch

vaartuyg Pati Cawa genaamt was , en
dat hy allereerft op Hoctoemoeri aan-

quam , alwaar een van de zynen te land

trad , die alda-.u' de eerfte Koning van Hoc-
toemoeri wierd. Dat hy , van daar met
zyn vaartuyg vertrokken zynde , ook op
Pafir Poeteh aangierde , en daar mede een

van zyn geflagt liet , die daar de eerfte

Orang Kaja wierd , van welke de je-

genwüordige Orang Kaja Lilobefi een

echte NazLUt is. Van da;u- vertrok hy
verder na de Kuft van Hitoc , en had ,

ontrent Hila gekomen zynde , 't gev:il

met dien hond,welken hy eenigen Ajuyn
om den hals bond , waar mede hy in de
Negryquam,daar men hem dien Ajuyn,
merkende daar uyt , dat 'er vreemdehn-
gen op 't ftrand gekomen waren., afnam

,

en eenige piefïïmgetc. aan den hals bond,
dat eenige maaien , tot dat zy eyndelyk

by malkanderen quamen ,
gebeurde.

Naderhand heeft my de Koning van Bericht

Hitoe Lama , Kila Keli , een zeer ver- ^^^ '^°"

ftandig en ervaren man in de Moorfche
Hilog^*"

fchriftcn, en een rechte nazaat van dezen Lama
Paii Cawa , noch netter omftandigheden wegens

van dit geval, die ik by geen der twee^^^ '''^^'"^'

eerfte vind, en derhalven hier by voegen
moet , verhaalt.

Hy zeyde dan , dat de Koning van
Toeban zes zoonen , en eene dogter

,

Njay Mas , had , en dat de jongfte zoon
van die Vorft , Pattoeri genaamd

, piis

thien a twaalf jaaren oud , zyn vader op
zekeren tyd water , om de handen te waf-
fchen, zullende geven, het ongeluk had,

van de Gindi , of fteene water-fles , te

breeken , waar over zyn vader zeerver-

ftoord geworden was , 't geen hy zyn
minne-moeder, 5f/ï Manoero ^ ging Idaa-

gen.

Hy vertrok daar op al pruylende van 't

gebergte af na beneden, en na het ftrand

toe,teckencndenogop dien zelven nacht

een jonk , met alles , wat 'er tot zo een

vaartuyg behoorde , op een zand-plaat

,

daar ontrent gelegen, af Daar op bad
hy den Hemel (alzo deJavaanen toen nog
Heydenen waren, en God nog niet ken-

den) dat die hem , zo hy van vaders en

moeders zyde van geen Koninklyk ge-

flagt was , geven wilde noit van die zand-

plaat af te komen , dog zo hy daar waar-

lyk van gefproten was , dat die hem dan

zulk een fchip, met al zyn toebehooren,

&ls ..
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als hy daar op geteekent had , verlcc-

nen,enuytde baiiren wilde doen tcvoor-

fchyn komen, dat op zyn gebed ook net

volgens zyne teekening geichiede.

Ontrent dezen tyd zogt zyn oudfte

broeder , Pati Cazva , en zyne zuller , NJay
Mas , hem over al , die hem eyndelyk

daar ontrent vonden , verfoekende, dat

hy weer met hen te rug zou gaan. Hy
zeyde ,wegens zyn vaders toorn , dat niet

te durven doen. Hunfmeckcn hielp niet,

en hy wilde aanrtonds van daar vertrek-

ken j waar op zy beyden oudernaamcn

met hem de reyze mede aan te gaan. Sy
quamen ecrll ontrent het Eyland Mam-
pa by een klein Eylandje , na hun land

nu Poelo Tocban genaamt , dat , zeer

dicht aan land gelegen zynde , eenige van

hen uytlokte om aan de wal te gaan ; dog
de zelve , wat te lang vertoevende , zyn

daar gebleven , en een van hen is nader-

hand de eerrte Orang Kaja van het doi"p

Toeban op Manipa geworden.

Ondertuflchen verzeyldcn de andere

met Pati Cawa van daar , en gierden op
Negri Lima op de kuil van Hitoc,aan,
daai- weder volk te land ging , na 't welk
zy f a 6 mylen gewagt hebbende ,- en

ook deze niet te voorlchyn komende
,

zo lieten zy die daar j en vertrokken al

verder op , en vernaamcn naderhand , dat

twee van hen, T'oekang, en Sopalioe ge-

naamd, daar Orang ToehaToeha, dat is

cudllen , ofMedebeftierders, van het dorp

Latea geworden waren. Naderhand quam
Pati Cawa op Hoetoemoeri , alwaar

weer eenig volk om bouw-ftoffen aan

iand ging , die mede daar bleven , van

welke naderhand een Pati Toenaiva de

cerfte Koning van Hoetoemoeri gewor-

den is. Van daar gierde hy tullchenPa-

fir-Poeteh en 't dorp Soeli aan, daar ook
eenig volk te land llapte , die daar ook
bleven , en van welke de eene , een van

Orang Kaja Lilobefis voorouders, Hoofd
van Pafir Poeteh , en de andere Hoofd
van Soeli wierd. Van daar ilaken zy na

de over-wal , en quamen op Hatoefoe-

•wa aan , daai" zy met eenig volk aan land

gingen , een van welke de eerfte Orang
Kaja van Hatoefoewa geworden , en

welkers naam Tama-Ela-Peloe gewceft

is ,
gelyk de zelve nu nog by den Orang

Kaja van dat dorp gevoerd word. Buy-

ten dezen bleef 'er ook een , 'Tahalek ge-

naamt , die Orang Tocha , of Kapala Soa

( dat is , Hoofd van een buurt , of gehugt)

wierd j makende eerft hare ncgry op
Hatoefoewa op den hoek , Metaoeloe-

Hoelan, dat is, de deure der Maan, al-

waar die Orang Kaja zyn eygcn wafch-

plaats voor hem , en zyn vrouw , zeer

hcerlyk met bloemen enz. na de gedaante

der Maiin , uytgehouwen had.

KEN. 5
Hier van daan Haken zy weer over n i

de Kuil van Hitoe
,
quamen op Hitoe

Lama aan , en vonden daar een hond op
ftrand,. welken zy een bofidelken met
Ajuyn , zout

^ peper , en eenige andere

Javaanfche Koopmanfchappen ^ om den
hals bonden , om dit hun gefchenlc aan

den Landheer <, die zy vaft ilelden daar

te zyn , te brengen. De Landheer , dit ge-

zien hebbende^ nam 'er die fnuylleryen

af. en hong dezen hond weer eenige

vrugten, als Langas , Djamboe , Soe-

kom, enz. tot een rill aan een geregen $

om den hals , waar mede de hond zo ras

niet aan llrand gekomen was , of Inang

Pengafo Befi , dat is , de voornoemde
Minne-moeder, zag dat, en bragt ze

by Pattoer

i

, en by Pati Cawa. Ook
bragten zy aarde van land , en woegen
die tegen hunnen ballafl, die niet anders

dan fwart zand was , alzo die jonk maar
uyt die plaats op die voornoemde zand-

plaat zo ven'czen , en 'er geen andere bal-

laft van Pattoeri geteekent was , bcvm-
dcnde het eene zo fwaar als 't andere ,

waar op zy goed vonden dien ballall aan

land te brengen , en ook zelf daar aan

land te gaan. Zy maakten daar ten eer-

flen eenige hcht opgellagene hutjes, ge-

duurende welk werk de Landheer zelf,

'tomoewolon genaamt , by hen quam , han-

delende met malkanderen eerll door wy-
zen , engebeerden, alzo zy malkande-

ren niet verfl;ian konden.

Ontrent dezen zelven tyd quam ook
hier op Hitoe Lama, 5aiè<ïr, een van de
zoonen van den Koning van Batsjan, met
nog een broeder , door llorm tot voor
Liffibatta verdreven, alwaar de eene ^

eeril a;m land getreden zynde , Pati van
Liflibatta wierd ; dog Eakar anders Na-
ma Soefoe (of Borll-Naam) NoeJJ'a tapi^

een titelvan ymand tot eenige weerdigheid

verheven, of weleen verzamelaar van de
vergadevingbetekenende,wierd naderhand

ook in dat Ampt gebmykt. Deze Ba-
kar nu was voor af met een Coracora van

Lifllbatta vertrokken , en quam toen op
Hitoe Lama als een vreemdeling aan, om
daar als Hoofd van de zynen te handelen.

Wanneer daar ook Gorammers met een

vaartuyg , ontrent Hatoe-Noekoe , by
't Rievierken Way-Olon quamen ( daar

nu de vifch-fuyken van het Opperhoofd
van Hitoe gemeenelyk gezet worden )

van waer Bakar hen roepen ging , ter

gelegenheid dat hy met een zet-net uyt

was om te vifl'chen. Zy fpraken mede
door wyzen tegen malkanderen, geven-

de hy aan de Gorammers eenige Leman-
Vifch , en een Haey voor hun Hoofd , en

verzogthen mede met hem te gaan. Ook
bood Bakar aan dit Gorams Hoofd
zyn dogter aan , met welke hy trouwde.

A i Hier
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Hier moeten wy wat halte houden,

om de eene gefchiedenis met de andere

niet te vermengen ; weshalven wy nu

Ridjali's verhaal weder vervolgen.

De derde
De derde , zegt hy, die in Amboina

die zich inverfcheen, was een Prins vanGilolo, al-

Amboina waar men twee broeders had , eene van
nedcraet- £(.,•, Gilolofe , de andere van een Javaan-

^^,
ƒ" fe moeder , die beide na de Kroon Hon-

den, en daar ook recht toe hadden, dog

die van de Gilolofe moeder wierd Ko-
ning , tcrwyl de andere om vermaak was

na Batsjan vertrokken , en liet ondeituf-

fchen zyn broeders dorp verwoelten, la-

tende hem naderhand weten , dat men
hem tot Koning verheeven, en zyn dorp

verwoeit had. Hy, diewelzag,hoe de

laaken op Gilolo met zyn broeder nu ver-

der zouden gaan , wilde niet weer der-

waards keeren, maar begaFzig metzyne
vaartuygen verder op Zee,wierd veriboit

door een ilorm , en quam ecril: de eene op

Boero , de andere daar na op Ceram , en

andere op x4.mboina, aan te landen. Een
van zyn volk , Kijay Pati , of Oelima Si-

tania genaamt, ging op Lillibatta te land

,

en wierd daar eerfte Orang Kaja. Van
daar na de hoek van Siël afgefakt , en

een van zyn volk , Sallat genaamd , op

^Vaii Poeteh aan land gegaan zynde ,

wierd ook de eerfte Orang Kaja van dat

dorp.Van daar ftak die Prins na de kufl: van

Hitoe over, trad in zekere bogt te land,

en verkoos zig daar een llreek tot

het maken van een dorp. In 't ver-

haal van de Ternataanfche zaaken komt
ons voor, dat dit verki-ygen van de Gi-

lolofe Kroon in der minne tuflchen deze

broeders toeging > dog dit verhaal

fchynt nog wel zo waarfchynelyk. Wy
zien hier uyt nog den naam van dezen

Prins , nog den tyd , ontrent welke hy
henvaards vertrokken is , dog de voor-

noemde Haffan Soekyman heeft my daar

ontrent deze nadere opening gegeven j

hoewel zy naderhand ook uit Ridjalis

werk blykt.

De Prins, die van Gilolo vertrok , was
Perdana Djamiloe genaamd , en de tyd

van zyn vertrek was ontrent Ao. 146 f.

De Koning van Gilolo, hun vader, had

vier zoonen , van welke de oudfte met
zynetwee jonger broeders eens na Batsjan

voer , om zich daar wat te vermaken j

dog als hy nu tot zyn leecwezen hoor-

de , dat hun jonglle broeder by zyn af-

w^ezen tot Koning verheven , en hy dus

voorbygegaan was, zo wierd hy daar over

zo moejelyk, en befchaamd, dathyaan-
ftonds de ftcvens t' Zeewaard zcttede

,

met een vafl voornemen , om een nieuw
Ryk voor zigtegaanop zoeken.

Hy quam eerlt op Ceram
,

gierde by
Batoe Caloway , ofwel op die Ncgry,
ontrent Nuniiüi (dat beydc maai- een en
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de zelve hoek heeft ) aan , alwaar een

van zvne broeders te land trad , en de

eerfte Pati van Liflabatta wierd. Van
daar vertrekkende , en ontrent het dorp

Waypoeteh gekomen zynde , liep zyn
andere broeder met zynen fchat door ,

die daar naderhand de eerfte Orang Kaja
van dat dorp wierd. Toen ftak hy na

Hitocs Kuft over, quam op Hitoe Lama
aan , en vond daar het volk van Pati

Cawa.
OndcrtufTchenrces'ereeniggefchiltus-

fchen het volk van Pati Seiun Binaur ,

en datvanPiJ/z Cawa^ dat zo hoog liep,

dat zy malkanderen den oorlog wilden
aandoen. Zy verzogten beyden Djami-
loe om hulp , die hy hen bevdc ook toe*

zeyde , ftellende een vafte tyd by nagt,

op welke de Javaanen Pati Sclan Bi*
nam-'s vefting zouden aantaften j ook had
hy met Pati Sclan bel'proken , op wat
tyd, en op wat teeken van hem, hy de
poort des nagts voor hem openen zou.

Het had alles volgens deze af-fpraak

zyn \'oortgaang , en Djamiloe quam met
Pati Caiva's volk dus zeer gcmakkelyk
in de Vefting van Paii Selan Binaur , die

hier over ten uytcrllen verbaaft ftond j

Dog Djamiloe zcyde hem , dat hy maar
eeten en drank voor hen klaar maken, en
alles zich wel fchikken zou

,
gelyk ook

gefchiede , alzo hy ten eerfte de vrecde

tuftchen hen maakte.

De vierde perzoon
,

(zo RidjaJi onsDevier-

zegt ) die zig op Amboina nederzette ^^
•
^^^

was de Pati van Goram , by hem nia.ar^'ï^jboina

Kijay Pati genaamd. Hy quam eerrt nederzet-

wat voor by 't dorp Kaijtetto , op de te, en

ter plaatze , daar
'^^"•*"-

t Opperhoofd nu

Kuft van Hitoe aan

de vifch-fuyken van

ftaan , alwaar hy zig met de zynen ne-
derlloeg by den hoek Noekoehali , daar

hy zich in 't eerft ftil hield.

Koit daar aan quam daar een Parahoe
van die van Gilolo viftchen , die , een
van die Gorammers gewaar geA\'orden
zynde , hem vraagde van waar hy was,
en waar hy woonde , waarop de Goram-
mer antwoorde , dat hy niet verre van
daar by zekere Rievier zig onthield j van
welk bericht die viftcher aan Perdana
Djamiloe kennis gaf, die daar zelf na
toeging , en aan dit Hoofd der Goram-
mcrs vraagde , waar hy van daan quam.
Hy gaf tot antwoord , ik ben van Go-
ram gekomen , om hier een woonplaats

te zoeken. Waarop Djamiloe hem niet

alleen vcrzogt , by hen te komen woo-
nen , maar bood hem ook zyn dochter

ten huwclyk aan. De Gorammer, niet

al te haaftig hier in , zeyde , dat h.y die

zaak eerft overwegen , en hem eerlang

daar op antwoorden zou.

OndertuflTchen bragt hem Djamiloe in

z}'n dorp , daar hy alles in zeer nette or-

der.
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der , en zo fraey in Djamiloe's woo-
ning ( een Paleys by Ridjali genaamd )

gefchikt, en zulken fraejc throon voor

hem vond , dat hy geen fwarigheyd

maalcte , om zyn dogter , die de vloer

daar voor dien throon veegde ^ tot zyn

vrouw te nemen ,
gelyk ook zyn huwe-

lyk met haar ten eerlten voltrokken

wierd.
,

Haffan's Haffan Soekyman noemt dezen Pati

Verhaal Van Goram , Mata Lian , en zegt verder,

hier on- dat Djamilot zelF ontrent de plaats , daar
trent.

jjy (jg^en Pati neergezet had , eens ko-

mende viflchen, en daar Gorammers vin-

dende, hen vraagde , waar him Hoofd
was , dat zy noemden ,

gelyk zy hem ook
daarby bragten. Hy vond dezen Pati van

Goram zo wel in zyn gedrag , dat hy hem
verzogt, by zig op Hitoe Lama te ko-

men woonen , en van de plaats , daar hy
zig nu onthield , derwaards te verhuyzen.

De Gorammer had hier in op dit eerfte

verzoek geen zin j dog toen Djamiloe hem
zyn dogter aanbood , nam hy dat aan

,

gelyk hy daar op na Hitoe Lama om
zyn Bruyd vertrok. Zy wierd hem ver-

toont j te weten j een koftclyke opge-

fchikte flavin ^ terwyl Djamiloe's doch-

ter de vloer veegde. Dit deed Djamike
(die gemeenelyk de by-naam van Bi-

djacfana^ in 't Maleyts de voorzigtige
,

voerde ) om den Gorammer, als aan zyn

flavin getrouwt zynde , nevens al zyn

volk j tot zyn Haven te maken , en hen

allen dus liftig te betrekken. De Go-
rammer, die mede niet gek was, en wel-

kers oog ondeitufTchen op de dogter van

Djamilue viel , die hy veegen zag , at

een Pinang , biddende den Hem.el en de

Aarde , dat ze , by 't werpen van zyn

Sapa ( dat het overblyvend Kaeuwfel van

ccn Pinang-vmgt is , dat men wegwerpt)

hem zyn Bruyd wilden aanwyzen. Hy
wierp daar op zyn Sapa weg , en zy trof

zeer ge^'allig Djamiloe's dogter ; die hem
ook tot een Bruyd wierd.

Ook verhaalde Hajfan tot flot van

't gene de Javaanen betrof , dat tien jaa-

ren na Pati Cawa's vertrek van Toe-
ban , een van zyn broeders mede her-

waards quam , om hem te bezoeken, en

daar metter tyd zo veel aanfien kreeg
,

dat men , over het opperbewind fpree-

kende ,
goedvond een groote hoogc plank,

of pilaaar , te doen brengen , hem daar

boven op te zetten , en tot Radja , of

Korang, te verheffen} dog alzo hy, op

zekere tyd een Pinang eetende, zyn Sa-

pa zo onvoorzigtig na beneden wierp
,

dat zy een van de vier Hoofden des Lands
raakte , wierd dat zo qualyk opgenomen,

dat hy aanftonds weer afgezet wierd, de

Hoofden goedvindende de Regecring des

Lands voortaan onder hun vieren te hou-

den, enmetgelyke magt het Land te be-
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ftieren ; hoewel deze broeder van Pati

Cawa nogtans Jiadja in de Soa van zyn
broeder, gemaakt wierd.

Dit alles nu, dat Haffan my van DJa- Nader

ttiikc's dogter verhaalde
, gaf my de

^.^^^J^^j^^^

voornoemde Koning van Hitoe , Kila koning
Kelt genaamd, van de dogter van den vaa Hitoe

voornoemden Prim Bakar , zoon van den^-*"^*-

Koning van Batsjanjop, daar verder by-
voegende, ter plaatze, daar wy zyn ver-

haal toen gelaten hebben , dat' Bakar

( eer hy met zyn dogter trouwde ) hem
een van zyne Jinae-Mcis, of flaven-dog-

ters ten huwelyk aanbood , terwyl zytt

dogter de vloer veegde ; waar op hy een
van zyn eygcn Pinangs nam , willende

de Pinang , hem van Bakars volk aange-

boden, niet proeven, dien hy opat, wer-
pende de Sapa , na dat hy God gebeden
had, om hem zyn Bnjyd aan te wyzen,
weg , die Bakars dogter raakte , en met
welke hy op zyn nader verzoek aan Bakar
trouwde.

Naderhand quamen daar ook andere

volkeren van Noean Samaoeloe , by de
pas van Tanoeno gelegen , die by Wal-
mata, wat meer na Mamala toe, aan-

gierden, en zig daarop den berg neder-

lloegen.

Zy maakten , niet lang 'er na , ook
kennis met de vorige lieden j en beflo-

ten zamcn een van deze Hoofden tot Ko-
ning te verheffen , waar op zy Pattoeri

Koning over dat ganfche Land maakten ^

en Pati Caiva tot een der oudfte Man-
tri's , met de Titel van Tanibitoe Mef-
fen , voegende by dezen eerften nog drie

andere Ryx-l^aaden , van welke die van
Ceram, of van Noean Samaoeloe, met
de Titel van Toetoe Hatoe , de v^^ Ba-
kaï- , met de Titel van Noefla-Tapi , de
?'^= en de Gorammer, of AH Ali Liany
de 4''^ Ryks-Raad, met de Titel van
Pati Toeha(die daar na door een van zyn
Na-zaaten , die Radja Hitoe was , in

die van Pati Toeban veranderd wierd )

vereerd wierden
, gelyk dit alles ook toen

van hen bezworen is. En is deze Pattoe-

ri naderhand met een dogter van zyn
broeder, uyt welk huwelyk naderhand
de Koningen van Hitoe gefproten zyn

,

getrouwt.

Men ziet dan uyt dit verfchcyden ver- De vier

haal , dat hier in A mboina vier Per2,oonen, bevolkers

de eerfte een Cerammer, de tweede een'^"^'-'''/'^

Javaan of Toebans Prins , de derde een"^^-
Prins van Gilolo , en de vierde een Go- boina.

ramfe Graaf, fig nedergezet , en zo Rid-
jali \'erder zegt , zig met den anderen
verbonden , maar een dorp zamen uitge-

maakt, en dat in vier Campons, of buur-
ten , verdeelt hebben , met onderling

verfprek , dat zy , als de vier Oppcr-
fte Hoofden, dit Land beftieren zou-

den.

A 5 Pati
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Pati Selan Bihatir , die ook wel Zo

Djadi genaamd wierd
,man kreeg nu

den Titel vanTotohatoc. Aan Pati Cawa,
ook wel Perdana Mocluy genaamd ,

wierd voortaan de Titel van l'anihitoe-

mefTèn gegeven. Perdana Djamiloe kreeg

de Titel van Noeflatapi , en de Goram-
fcn Kijaypati wierd voortaan ( om een

reyze door hem na Toeban gedaan) Pa-

ti Toeban genaamd

.

Zedert dezen tyd hebben die \'ier gro-

te Mannen , en hunne nazaaten , alzo

\'erhaal

van de

zaaken

onder

Amboi-
na , vol-

gens Rid
jali's aan

teeke-

ning , ter tyd by quamen , oppermagtig beitiert.

voorge-

vallen.

'er uyt ider Stam-hiiys gcduurig weer

een by gekoren wierd , dit land van Hi-

toe , zynde toen nog maar alleen be-

^^ volkt , en naderhand ook geheel Amboi-
na , met alle de Eylandcn , die daar met-

Van de zaaken , onder hunne Re-
geering gebeurt , heeft ons Kidiali wel

vcelc gevallen , maar zeer verward, ver-

haald. In zyn f. Alkitfa of Verhaal

,

zegt hy , dat'er vaneen van die vier Hoofd-

Stammen drieai\dere takken quamen, die

zig in di'ie andere Buurten neder zetten

,

en dus metter tyd zeven Buurten op dit

land uitmaakten.

Hy zegt in zyn 6. Alkitfa , dat deze

vier Grooten het land naderhand in ^o.

Galeransj of onderbeftierders, verdeel-

den , over welke weer zeven Ponggawa's
of Landheeren , 't gezag hadden , die

nogtans alle van die vier zodanig af-hin-

gen , dat alle gewigtigc Lands-zaaken

eerft door die vier beiloten , dan in han-

den van die drie andere takken
, gege\'en

wierden ^ die daar af weer kennis aan de

7. Ponggawa's, en die dan eyndelyk aan

de ^o. Galerans gaven , in hoedanigen

forme deze Regeering tot verre in de ty-

den der Hollanders gebleevcn is.

In zyn 7. Verhaal meld hy zekeren

flag te water tullchen de twee eerfte

Hoofden, Zemandjadi^ en Perdana Moe-
lay voorgevallen, en hoe de eerfte van

Silan Binaur een vloot ontboden , dog
zeer weynig daar mede uytgeregt heeft,

alzo de dappere Perdana Moelay zyne

vloot verftroyde, en hem , fchoon hy die

weder herzamelde , op de vlugt dreef

,

van waar Hitoe's ftrand zedert Lea Si-

lan gcnaamt is.

Eyndelyk ging Perdana Djamiloe by
Perdana Moelay , vraagde hem na de re-

den van hun gefchil , en hoorde , dat

het daar over toequam , wie van beyden

het oppergezag hebben zou. Hy , die

om zyn wysheid de voorzigtige genaamd
was , zey tegen Perdana Moelay j dat

komt zonder eenig tegen fpreeken u
toe : want fchoon hy hier eer, dangy,
gekomen is , zo woonde Jiy egtcr maar
in 't wocfte bofcli , daar gy het eerfte

dorp hebt beginnen liier te maken; ge-

vraagd zynde van Perdana Moelay^ of hy

N S C H E
hem helpen wilde, antwoorddeja, en öok
vwnZemandjadi om hulp verzogt , zeide 't

hem ook toe j en bevreedigde hen op
een liltige vvyze

,
gel)'k wy reeds ver-

haalt hebben , makende dat de opper-

magt weer by hun vieren even gelyk

bleef

In zyn 8. Alkitfi toont hy , hoe Pati

Poetch,ofPati Toeban (ontrent A. if 10)

na Java gevaaaren is , om 't Moorfch ge-

loof van daar te brengen, op welken tyd

de Koning van Ternate , Zainalabdyn ,

daar mede om die zelve reden geweeft

was, met welken hy een verbond maak-
te ; gelyk hy hem ook ( dat wy 'er by-

voegen ) tot het thiende hd van zvne

Ryxraadcn aannam ; doch dat Zainalab'

dyn , by zyne te rug-komft in een ge-

vecht ontrent Bima gefton'en zynde,

naderhand zyn opvolger uyt dit verbond

van vricnlchap met Pati Toeban op Java

gemaakt , een valfchen eyfch op die van
Hitoe , als waren zy daar door zyn on-

derdaancn gemaakt , en Kaitsjili Tar-

roewefe na H itoe gezonden heeft, om op dit

zyn Reclit te ftaan ; hoewel wy over al

klaar bevinden , dat die van de Kuft Hi-

toe dit altyd geloochent en verwoi-pen

hebben.

Alkitla p. zegt hy, hoe Perdana Dja-

miloe een Gefant na Japara aan dien Pan-

girang of Prins gezonden , een verbond

met hem gemaakt , en van den zelven den
Titel van Patinggi

, ( Hoogen Graaf)

verkregen heeft. Deze vricndfchap , met
over en weer gezanten te zenden , duur-

de zo lang deze Panginuig Njaykaba-
wang leefde, na wiens dood die ophield,

alzo de volgende Pangirang zo oprcgt

niet was , als de oN'erledcn.

Alkitla 10. vertelt hy, hoede vier Per-

dana's op zekere tyd^of het goed wezen
zou een Koning te kiezen, 1'preekende ,

de gedagtcn hier ontrent voor en tegen

waren. Eyndelyk nogtans vond men
goed 'er een aan te ilcllcn uit hunne bloed-

verwanten, en hem den Titel van Latoe
Sitarria, (Koning des Vragers , ) te ge-

ven, waartoe zy den Richter , Aboe-
bakar Nafcdeki , verkoren ; dog deze
Koning ftond onder de vier Perdana's.

Alkitfa 1

1

. Verhaalt hy een nieuwe

vcrdeeling, die de Perdana's aldus onder

't volk maakten , dat ider Perdana een

Ponggawa , en ider Ponggawa vier Ga-
larans onder zig had , ook toont hy , hoe

de Koning van Hitoe, buyten kennis der

\'icr Perdana's , met em Cora Cora uyt

fpcelen vaaren , en na het Itrand Ho-
minoa vertrokken was , zonder dat men
wift , wie die plaats toequam , dan al-

leen , dat men van de zelve imadelyk hoor-

de fpreeken. Dat hy ook naderhand 't

't volk van een ander dorp om hulp ver-

zogt hebbende, dit dorp beftr)'denging,

zonder



TL K K
ronder 't zelve te konnen veroveren.

De vier Perdana's , dit eyndclyk ge-

hoord hebbende , zonden 'er Perdana
Djamiloe op af, die 't door een befweer-

middcl veroverde ^ de roem houdende
,

dat niemand op de Kuft van Hitoe hem
in dapperheyd gelyk vi^as.

Dit nu is wel het voornaamfte j dat

ons Ridjali van deze vier Opper-hceren,
en hunne Regeering tot de tyden der

Portugeefen toe verhaalt.

Wat 'er nu van den beginne af, zo van
de komft der Temataanen , als der Por-

tugeefen in Amboina
,
gcfchied zy, ver-

haald ons deze Ridjali mede zeer ver-

ward , en zonder eenige aan\vyzing van

den netten tyd. Wy zullen voor af fien,

wat hy daar van zegt ; en daar na wat de
Portugeefen ^ en de onze daar van op-
geven , die vry netter daar over fchry-

ven , en aanwyzen wanneer deze zaaken
voorgevallen zyn.

Ridjali dan zegt in zyn iz. Alkitfa,

dat zekere Parahoe , of Canoa , die na

Noeflli Telo uyt viflthen geweeft was
,

aan Perdana Djamiloe de tyding bragt

,

dat zy daar een vaartuygje met menfchen
van zulken wonderlyken gedaante gevon-
den hadden , dat zy verklaarden dierge-

lyke noit meer gezien te hebben. Zy
waren , na hun zeggen , blank van lig-

haam , hadden katten-oogen , en zeyden

ook tegen hen gefproken/log'cr geen ant-

woord van bekomen te hebben , aange-

zien zy hun taal niet konden verftaan.

Djamiloehchüxt hen die menfchen by
hem te brengen ^ gelyk zy deden. Hy
vraagde hen na de naam van hun Land

,

dat zy zeyden Portugal te zyn j en dat

zy , hier gekomen zynde om te hande-

len , verdwaalt waren , niet wetende wat
koers zy houden moeften ; en hier door

op de overwal vervallen waaren , dat hun
fchip nog in Zee ontrent het Duyven-
Eyland was. Dat zy , 't zelve daar la-

tendc.in een Tfjampan,ofKleen Plat vaar-

tuyg
,

gegaan waren , om zo weer na

Portugal te keeren j en dat hun Stierman

niet wiil, dat zy hier na toe voeren,hoewel

het ( zeyden zy tegen Djamiloe ) moge-
lyk tot ons befte is , dat wy hier zyn.

Daar op gaf hen Djamiloe verlof, en
gelegenheyd om een huys te bouwen,
om daar te woonen , of 'er voor eerll:

te konnen blyven , tei-wyl eenige van

hen na hunne Overigheden gingen,

om bcrigt van hun wedcrvaaien te ge-

ven.

Met het wefter-zaifoenzlondcn die een

fchip'na Amboina, in 't eynde desjaars,

op een tyd , dat de Stad op de Kuft van

Hitoe zeer vermakelyk , en dat nu 't

land van Amboina ook zeer beroemt

^ierd.

In deze tyd "wicrd Perdana Djamiloe
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gemeenlyk de Capitein van Hitoe ge-
genaamt, en hy maakte een verbond met
hen , k:eeg van hen goude wiHèl-klee-

derenv dat zy jaarlyks zo vervolgden,'
alzo de naam van delen Capitein \'an Hi-
toe zeer vermaard was , zelf tot in Por-
tugal } weshalven die Koning hem ook
de Titels van Capitein van Hitoe , en
van Don Djamiloe gaf.

Dit duurde zo eenigen tyd , tot eindc-
delyk , de Portugeeien zig vol en dron-
ken zuypende, zich niet ontzagen die van
de Kuft van Hitoe op hun markt in 't

openbaar van hunne goederen te beroo-

ven, en hen op een onecrlyke wyzc zo
veel moeite aan te doen, dat zy den Rich-
ter, en 't Hoofd van den Godsdienft,'

kennis daar af gaven , welke laatlle

zey ; dat zy zeer qualyk gedaan , en den
dood verdient hadden j dog de vier Per-

dana's oordeelden , dat fchoon de Hha-
kim ( of Richter ) en de Oppcr-Pric-
fter^ billyk ge^'o^niH: hadden , men het
deze maal behoorde te vergeven , vermits

het niet betamelyk was , hen eeiit wel

,

en kort 'er aan qualyk te handelen ; dat

't hen een quade naam by de \recmde
volkeren zou konnen geven, indien men
deze lieden zo ten ecrllen weder na de
overzyde des lands verhuizen deed , daar

zy nog woonplaats , nog volk van eeni-

gen Godsdienft , vinden zouden.

Dit goed befluyt der vier Perdana's

bragt de Portugeefen tot geenen inkeer ^

maar zy fpatteden even zeer uyt , zo
dat de Hitoeëfen eyndelyk genoodlaakt
waren hen in een van de dorpen , daar

zy lich onthielden , te bellryden , met
luiken geluk , dat zy de overwinning
verkregen , waar ontrent twee dappere
mannen , Lekalaba Beft , en Toeban Befi,

veel tocgebragt hadden , tot zo verre , dat
de laatlle daar voor 't geloovc het leven
liet.

Te dier tyd nu vertrok Perdana Dja-
miloe na Java , en quam by den Pangi-
rang van Japara , die hem 7. oorlogs-

fullen beitelde , om hem weer na huys
te geleyden 5 dog Djamiloe , tufTchcn

Java en Bali gekomen zynde
,
quam te

fterven. Die met hem vertrokken \va-

ren quamcn ondertuflchen ontrent het
Land van Amboina j dog zy vervielen,

door tegen-wind , en tegen-ltroom , op
de Kuft van Ccram, alwaar zy hoorden^
dat 'er een fchip in Banda was.

Men zond d;m een van de Oorlogs-

Fuften met het Lyk van Djamiloe voor
af, en terwyl een van die Fuften by den
hoek van Ceram bleef wagten, zo gin-

gen zy op 6. klecne Tsjampans na Ban-
da, en liepen dit Portugees fchip af,

doodcnde alle , die 'er op waren. Na
dit dapper ftuk vcrrigt te hebben , keer-

den zy weer na hun Üorlogs-Fuft , die

nog
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nog by Ceram lag , en zeylden zamen
na Amboina -, dog zo ftil niet , ofde Por-

tugeefen kregen de fnuf , van 't gene in

Banda door hen verricht was , in de neus,

2v zonden dierhalvcn een vloot tegen

hen uyt , om hen onderwegen aan te

taflcn.

De Zeevoogd der Hitoeëfche Vloot,

ziende , dat de Portugeelën hem te llerk

waren , liet maar twee Jonken den llryd

met denvyand vervolgen, en liep met de

refl na 't llrand van Hitoe , in gefel-

fchap van die Djamiloc's Lyk voerden.

Men bragt het zelve te land , men hield

het, volgens de Moorfche wyze, hon-

derd dagen ftaan , en begroef het toen

na 's mans rang zeer ftatelyk.

Dit verricht hebbende, vcrfamelde men
de Vloot , van Japara gekomen , weer
by een , en men ging een dorp der on-

geloovigen , Hative genaamt , bellry-

den.

Te dier tyd wierp fig eenvoon^egter,

^abakle genaamd , als ecu Tyger midden
onder de vyandcn , zo dat men hem van
wegen de menigte , die hem omring-
de , niet fien kon > dog hy ftreed zo
gelukkig , dat hy het dorp veroverde

,

en Zeeghaftig te rug keerde , bankette-

rende daar na niet weynig met de zynen,

die hem den Tytel van den Held "toeban

Beft , en zyn kris die van Loekoe Loe-
li , dat is , been-breker

,
gaven , alzo Toe-

ban Befi toen al overleden was.

In zyn 13. Alkitfa verhiuilt hy ons

de zaaken , tot den Oorlog van Don Du-
arte behoorende , aanwyzende, hoe hy
met zyn Vloot , en veel overften , uyt
Portugal gekomen , en daar ontrent ge-

land zynde , de bloed-vlag waejen liet , en
de Oorlogs-trompet belaftte te fteken

,

gelyk ook de Mooren van hunne zyde
deden } in welk gevecht tuflchen de Moo-
ren en Portugeefen de Prediker, Mau-
lana , benevens Tahalele , en Aboeba-
kar Nafediki , voor 't geloove fticrven

;

ook berftede de fnaphaan van Totoha-
toe , of Zemandjadi , in twee Hukken

,

en daar mede raakte die kryg ten eyn-

de i dog eenige tyd daar na hcrvatteden

de Portugeefen den ftryd , dien zy , ver-

fcheyde vaandels verlooren hebbende
,

Toor een tyd weer ftaakten , en daar na
uyt wraak over hun verloorene Vaan-
dels onder Don Duarte weder begon-
nen.

Hier droeg fig een andere Toehan Beft als

een Held, die fig met een zonderling ge-

luk onder den vyand wierp , alles ter ne-

der kapte , en van niemand gewond
,

fchoon hy meenigmaal getroffen wierd.

Hy verweerde fig cyndelyk met de (luk-

ken van zyn fnaphaan, zo lang tot dat hy
eyndelyk , door't kneufcn van zyn gebeen-
te, doodelyk gequctft wierd, 't geen oor-

zaak was , dat de Legers van een {cheyd-

den , en ider fig na zyne Vloot begaf,

waar door de Hitoeëlen ook gelegent"

heyd kreegen , om het Lyk van aczen
Held de laatfte eere aan te doen.

In zyn 14. Alkitfa zegt hy, dat feker

fchip den Koning van Ternate ( dien hy
niet noemt ) na Amboina bragt , alwaar

hy op Loehoe te land Hapte , en dat dit

die van Hitoe , en de verdere Amboi-
nefen

,
geboodfchapt zynde , de vier Pcr-

dana's daar op vrede met de Portu geeiën

maakten. Men zond daar op eenenyV/iï-

lalat met eenliftige ftreekna dien Vorft,

en liet hem den Portugeefchen Land-
voogd afvraagen , waarom hy niet by
hem quam , aangefien hy nu met die van
Hitoe bevreedigt was.

Men had ook 40. Criflën in een Ce-
ramfche doos verborgen , en op die Grif-

fen eenige ruygte , en daai' over weer ee-

nige Siripinang , bloemen , en reukw er-

ken, gelegt
,
gelyk ook 40 mannen die

doos , en fpyfe voor den Koning , bragten,

die , dezelve geopend hebbende , de
Criflën met zulken verwondering zag ,

dat hy niet fpreeken kon. Eyndelyk
weer op die doos ziende , belaftte hy die

40 . mannen met die doos weder na de vier-

Perdana's te gaan , hen uyt zyn naam te

groeten , en daar by te zeggen , dat hy
hen diergelyke gefchenken van liefde en
opregtheyt niet doen kon j dar hy dit

met genegenheyd aannam, alzo zy broe-

ders van den beginne des werelds af tot

des zelfs eynde waren , en hy dat als een
teeken ter bcveftiging van hun geloove

en belydenis aanzag. Deze mannen keer-

den dan met die doos wederom, en brag-

ten des Konings groete aan de 4. Perda-

na's, die zynMajefteit weerdeden groe-

ten , waar op dan die Vorft vertrok en

t' zey Iging.

Na dezen tyd raakten de Hitoeëfenmet
de Portugeefen al weder , en zo het de
naam had , om 't ware geloof, in oorlog.

In de I f. Alkitfa verhaald hy , hoc
,

na dezen oorlog met Don Duarte , een

Portugees Capitein , Sandjceta op Hitoe
quam, een dapper man, die op des zelft

ftrand een veiling maakte, en niet op-

hield de Portugeefen te bellryden j wes-

halven zy zig na den Heuvel , Ocloe

Koelol , begaven , om hen daar te verduu-

ren ; dog aangefien de Portugeefen dien

veroverden, zo trokken zy van daai^ weer
na den Heuvel van Mamala , dien zy ook
verloren , waar door alle de andere dor-

pen genoodzaakt waaren zig :i:m de Por-

tugeefen over te geven } dog 't meeflc

volk nam met de vier Perdana's de vlugt

na de Kuft van Ceram , zettende Cig op

Luciela neder, terwyl die van Hitoe den

oorlog nog geftadig op hunne Kuil ver-

volgden.
Tc



Te dier tyd ( dog hy is in de tyd ver-

ward ) was de Held Kimelaha Lanlata

ook in Amboina , voerende het gebied

daar over alle de Dorpen van den Koning
van Ternate , die hem daar gezonden
had. Deze bragt een Vloot na de Kuil
van Hitoe , talie een fchip aan , keerde

toen weer na Loehoe , en bragt het land

Ambon weder in ruil.

Na dit voorval vertrok de Richter
^boebakar na den Koning van Ternate,

vorderde hem zyne belofte en verbond

af, hem vragende , wat hy met zyn ge-

geven bevel zeggen wilde.

Daar op quani Aboebakar uyt Ternate

weer in Ambon, op de Kuil van Hitoe,

't welk van 't ganfche land vernomen
zynde , zo zond men de Galarans 'Toehea-

Jal^ en Toeheloe/on aan dien Richter, met
een Groetcnis van alle de doi-pen , en de

vier Perdana's , lieten hem vragen , of de
Koning van Ternate nog wel aan 't volk

dacht? Hyzey, jaj maar dat het nog
geen tyd was, om dattetoonen. Syzey-
den daartegen, dat zymeynden, dat het

nu de rechte tyd was , doch verzogten

hem eerll weer na Hitoe te gaan j dog hy
zeyde , is dat uwe meyning

, gaat dan he-

nen , en maakt het aan alle dorpen bekend

,

waar op zy alle de Portugeeicn , die zy

maar in de dorpen vonden , dood lloegen

,

en gaven , na 't verrichten van 't zelve

,

'er maar kennis af aan Aboebakar , en aan

de vier Perdana's > waar op die Richter,

en de Perdana's weder na de Kuft van Hi-
toe keerden , en op den heuvel Hatoe
Noekoe, dat is, de fwaite Klip, woon-
den.

Te dier tydbragten alle de dorpen der

Kuft Hitoe , volgens 's lands gewoonte,
't hoofd van een vifch ten gefchenk , om
haare fchatting aan de vier Perdana's te

voldoen , waar van de Richter Aboeba-

kar Nafediki , nevens alle de dorpen , het

beftier had.

Na dezen viel 'er niet anders voor, dan

dat de Hitoeëfen den kryg voor het waa-

rc geloove nog al vervolgden , en dat zy

met die van Noeflanivel, welk dorp ook
vier Perdana's had , een verbond oprecht-

ten. Die van Noelfanivel nu hadden wel
vier Perdana's j maar hier was maar een

geflagtj daar 'er op Hitoe vier, zo dat

'er in 't geheel vyf Hammen, en agt Per-

dana's waren > te weten Pati Loepa
,

Tanihitoemejfen , "ïoetoehatoe , Lifa-

kota , Latoehalat , Noejfatapi , Perda-

na Pati 'toeban , en Perdana Pati Na-
ilay.

Deze hielpen malkanderen zeer ge-

trouw in voor en tegen-fpoed , en men
hernoemde de naamen van de Galerans

( of Hoofden ) van het dorp Henilatoe ,

Hihahitoe , en van die van 't dorp La-

toe , Hihatoemi. Ook hadden die van
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Oerïen, en Afliiloelo welde naam dat zy
Ocliiiva's waren , dog zy droegen zig
by de Oelilima's, egter waarlyk alsOeli-
lima's,zo dat zy hier of daar een Poitu-
gecs betrappende , hem by den Perdana
Djamilue bragtcn

, gelyk zy met die van
Hitoe ook een verbond tegen alle deOe-
lifiva's maakten , onder 't welk de Hi-
toeëfen , die van Alang Lilibry , Laoi-
ke, Wackafihoe, Oerïen, en AfTaloelo
mede begrepen.

In zyn i6. Alkitfa zegt hy , dat de
Kimelaha Roebuhongi in Amboina quam

,

om daar uit den naam van den Koning van
Ternate te regeeren , brengende van zyne
bloedverwanten Kimelaha Hhadji^ en Ki-
melaha i'«^>«7öi?'Z£;<i«^ mede. Ook fpreekt
hy daar van Kimelaha Kakafingkoe , Ki-
melaha Djamali, Loeleboe, Adjadana,
Baffi , Anglafari ( mogelyk Bongafari )

van welke hy vorder zegt , dat zy alle

van de Koningen van Ternate aflcomftig

waren. Ook fpreekt hy van eenige Die-
naaren, door den Koning van Ternate,
ftaande dien Oorlog met de Portugeefen
( die dan mede , en dan tegen-liep ) ge-
bruykt.

Hy zegt ook , dat Kimelaha Kalca-

fingkoe , met zyn Vloot by die der Chii-
ftenen ontrent Mamala gekomen zynde,
na eenige tyd daar tegen geflagen te heb-
ben, de neerlaag kreeg, en daar dood
bleef, zo gehakt zynde, dat hy niet ken-
baar was. , Dat de Vlooten , niet lang
daar na ontrent het dorp Latoe weer buy-
ten quamen , alwaar de Portugeefen dit

dorp hielpen , ziende malkanderen alle

voordeden af, tot dat eyndelyk de fchild-

wagt der Mooren van de Portugeefen

,

terwyl hy fliep , betrapt zynde , dit oor-
zaak was , dat de Mooren hunne Ve-
fting, zonder volk zynde, verloren i waar
op ider wel 't hafenpad koos ; dog Ki-
melaha Djamali Aladdin (een beroemd
held ) en de twee broeders , Anglafari

,

en Lawaladdin , die wyze Pelgrim , en
Reyziger na Mohhammeds graf , lieten

daar voor 't geloove hun leven.

Hier op liep Klaudia ( Gezant des Ko-
nings van Ternate) met zyn Vloot weer
na binnen toe , ontmoette de Voot der

ongeloovigen , ftreed met hen als een
held voor 't geloove , en elke Vloot keer-

de naderhand weer na hai^e verblyf-

plants.

In zyn 17. Alkitfa fpreekt hy van de
Rcyfe van Perdana Toeban Befi na den
Pangerang van Japara , Kijay Maas, die

met een fchoone Vloot , wa:ir over de
dappere Zeevoogd Martadjoeta 't op-
pergezag voerde, en waar op ook een
pcrlbon van Panaroekan, en een vanPaf-
farocan , van grooten naam was , voor
Hitoe verfcheen, alwaar zy zich met de

Vloot der Hitoeëfen vercenigden, en de
B onge--
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ongeloovigen gingen anntaften. By hun

dorp en veiling gekomen zynde , zoo

bleef daar die dappere Zecvoogd niet ver-

re van de poort dood , vaar op de Moo-
ren de neerlaag kregen , en de vlugt na

hunne vaartuygen , en na Hitoe , namen j

kecrende de Javanen dus onverrichter za-

ken met het kenteren van 't faizoen weer

na Java.

In zyn i8. Alkitfa toont hy , hoe de

Mooren weer met een Vloot na de ve-

fting der Portugeefen , en die ook na hen

uytgeloopen zynde , zy malkanderen tuf-

fchen de Kuft van Hitoe, en tufTchen de

veiling aan de Laha, ontmoetten , zyn-

de de Erf-Prms van Ternate , Kay Tfjili

Ijjoeka^tocn Zeevoogd van de Mooren.Na
dat het gebed gedaan was , tartte men mal-

kanderen zeer hevig aan, alwaar die Vorft

het leeven , nevens veele van de zynen,

liet, gelyk ook veele der vyanden, waar
op de Vlooten malkanderen verlieten.

In zyn 19. Alkitfa verhaalt hy , hoe
de held Tahakle na Banda om hulp voor

zyn geloofs-genooten ging , en met een

brave vloot Bandaneefen weer voor de kuft

van Hitoe verfcheen, over welke Kapi-
tein Falat het Opper-gebicd voerde,

zynde Kapitein Atidjuah Onder -Zee-
voogd , en de derde in rang , of Schout
bynacht, de Orangkaja van Watimena,
en de Koning van Rozingeyn. Zy ver-

eenigden zig met de Vloot der Hitoeë-

(èn, taftten te zamen de Vloot der onge-
loovigen met het aanbreeken van den
dag aan , en keerden al zegenpralende

over hunne vyanden wederom , maken-
de fig , alvorens weer naHietoe te keeren,

MUI het dorp Toehehiam meefter j na
welke dappere daad de Bandaneezen in 't

kenteren van 't fayzoen weer na Banda
trokken. Zy quamen naderhand nog eens

voor de Kuft van Hitoe met een Vloot,

dog van dien ftryd viel niet veel tot hun
roem te zeggen , en na die tyd quamen
zy niet weder.

In de 20. Alkitfa meld hy , hoe de
Vlooten der HitoecTen , en der Purtugee-

zcn , malkanderen ontrent het ftrand van

Lochoe's vefting ontmoetten, en zeer he-

vig aantaftten, alwaar zeker Hoveling
,

Pati Lihat genaamt , door 't kniyt van

een ftuk , dat van zelf in brand raakte

,

zeer verbrand in handen der Poitugcc-

fen viel , waar door de Mooren te rug

moeften wyken. Ook was daar te dier

tyd een Gezant van een Pangirang van

Java , die aan de overzydc van der Portu-

geefen vefting een andere vefting maak-
te , die wel niet voltooyt , maar van wel-
ke de Portugees egter geen meefter

wierd. Men keerde wel weder na Hitoe,
dog den oorlog duurde nog.

Daar na quamen de Portugeefen weer
met een Vloot, waar inveelTidoreefen,

en Boeronecfen waren , voor de Kuft van
Hitoe, alwaar hen de Hitoeëfen op ftrand

wagtten.

Ztker Hoveling , Oeloe Ahoetan ge-

naamd , verzogt eerft alleen tegen hen
te ftryden , en dat zy , zo hy het te quaad

kreeg , hem dan helpen konden. Hy gaf
eerft een gi'ootc fchreeuw,waardoor,gclyk

ook op zyn bede , de ongeloovigcn den

ftryd verloren, de vlugt namen , in 't

water ftortten, en na hun vefting liepen.

Ook droeg fig de Ridder Saleman hier

deftig , tot hy , tot zyn knyen toe in zee

gedreven zynde , zyn vaartuyg nog be-

reykte , en zo weer aan de Laha quam.
Hy verhaalt ook , hoe Kimelaha Roebo-
hongi daar aan zyn eynde raakte , 't welk
aan de Portugeefen verklikt zynde, wa-
ren zy met hunne Vloot daar na toe ge-

komen , om met geweld zyn lyk fmaad-

heyd aan te doen j dat hen egter mifluk-

te, alzo men 't zelve na Ceram bragt.

Daar op gingen zy de Kuft van Hitoe
aantallen , alwaar men geen een dapper
held , dan den gelovigen Djoemat, vond;
die egter al mede aan 't wyken geraakt

Zynde , zo nam Kapitein Hitoe de wape-
nen in de hand , begaf zig op de Vloot en

na de Laha in den Ihyd , die zeer hevig

voor 't geloovewas.

Hoewel nu die van Ambon met de Por-
tugeefen vreede maakten , zo vei-volgden

de Hitoeëfen egter den oorlog nog zeer

fterk
,

gelyk ook die van Ceram. En
in dezen fwaaren oorlog voor 't geloove
waren van de zyde der Mooren deze hel-

den hier tegenwoordig, te weten, Oe-
loe- Ahoetan, Haflan Pati , de Prediker

Toenfoeloe, Pati Ibrahim,Oemar, Mi-
hir , Nahoeda , Nafji-Ila, en de dap-
pere Djoemat, die boven allen uytftak.

Van de zyde der Portugeefen waren 'er

Don Duarte, Kapitein Sandjoeta, Paul
Callanha, Tamoera, Dirgoeroemardifi

,

Sikoekifoea , Don Ticera , Fernando
Miloe, en Antonio Laliroe.

De overwinning en 't verlies was dan
eens aan de eene , dan weer eens aan de
andere zyde , en deze oorlog duurde

zeventig jaarcn , beginnende met Don
Duarte en eyndigende onder uindrea

Furtado.

En voor Furtado's komft quam 'er een

Hollandfch fchip in Ambon, aan 't wel-

ke de Perdana's om hulp tegen de Por-

tugeefen verzogten j die zy hen wel toc-

zeyden , dog gaven hen te kennen , dat-

zy eerft nader lafl hier toe van hun Mec-
fters verzoeken moeften.

Met het kenteren van 't fïiyzocn ver-

fcheen hier ook de Zeevoogd Steven

van der Hagen , die met de vier Perda-

na's fprak , een verbond met hen maak-

te , en onder zekere voorwaarde aannam

,

hen te helpen j bedingende, dat, zo hy
'tKafteel
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't Kafteel veroverde , de Hitoeëfen dan

400. Bahara's Nagelen aan de Hollan-

ders geven ^ dog dat alle de wapenen en

zwarte gevangenen voor de Hitoeëfen,

en de blanlce voor de Hollanders zou-

den zyn.

Zoo de Hollanders een .Portugeefch

fchip veroverden , dan zouden de Hi-

toeëfen hen 40 Bahara's nagelen geven
,

ook zoude 't fchip met alle de blanke

gevangenen voor de Hollanders , dog de

zwarten voor de Hitoeëfen zyn.

Daar op liep van der Hagen van voor

de Hitoeëfche kuil, na 't Gat van Am-
bon, fakte allenskens na de Laha toe , om
na de gelegentheid Vim 't Kallecl te \'er-

nemen.
Hy keerde daar op weer na Holland

,

ge\^ende aan die Heeren kennis van 't

Verbond , dat hy met de Amboiriefen

aangegaan had.

OndertulTchen zond de Portugeefche

Landvoogd im;mt aan de vier Perdana's,

om vreede met hen te maaken , die daar

geen luft toe hadden, alzo zy genegen
waren hun verbond na te komen ; waar
op den oorlog weer even fel aan weer-

zyden begon , tot dat Fttrtado aan-

quam.
In zyn 1 1 . Alkitfa fpreekt hy van j^n-

drea Furtado's komil met zyn Vloot in

Ambon, hoe hy ecril op Hitoe aangier-

de , fig na 't gebergte Binau begaf, daar

den oorlog begon , en dat gebergte met
zulk een geweld veroverde, dat fig alle

de dorpen daar om ftreeks aan hem onder-

wierpen , en den Perdana , Toeban Befi,

nevens den Orang Ka)a,Pati VV^ani, aan

uie ongcloüvigen overgaven , terwyl de

vier Perdana's alleen na Ceram de vlugt

namen.

Daai- na quam hy ook na Loehoe,Leffidi,

en Cambello , welke plaatzen hy ook, met
't gene daar ontrent Wixs , veroverde

,

voorgenomen hebbende ook na Iha te

gaan , dog die van Iha verweerden hen
zeer dapper , quetllen Furtado met een

fteen aan 't hoofd , en dwongenhem weer
na Loehoe te wyken.
De vier Perdana's bleeven ondertuf-

fchen op Ceram , en Perdana Tanihitoe-

meflcn onthield fig in het dorp Anim
,

Perdana Pati Toeban op Waypoeteh , en

Perdana NoefTa Tapi woonde op Loehoe
te Gammafoengi.

Capitcin Hitoe voer in een Parahoe na

Ceram , om hulp te zoeken , alwaar hy
twee Hollandfche fcheepen ontmoette,

welke hy na den Zecvoogd vraagde , die

zy zeyden dit in Banda was j waar op
Kapitein Hitoe fich dcrwaards begaf,

alwaar hy dien Zeevoogd ook vond. Men
befioot dat vier Hitoeëlên den Zeevoogd
volgen , en by hem blyven zouden , waar
na zy van daiu", en Capitein Hitoe ook.

K E
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Ambon vertrokken,

van 't Weiier - Zaizoen
quam weer een Hollands fchip in Am-
bon , en de vier Perdana's belallen aan I\ ii-

hirdjigdena
,

(dat is. Kapitein Hitoe)
en aan Perdana Sibori ( dat is , Toeban
Befi) dat fy beyde op dat fchip gaan, en
de Vloot opzoeken zouden. Zy dedeiï

dit, quamen ontrent Bantam, vernamen
eindelyk de Hollandfche vloot,over welke
MatcUef^ en Steven van der Ha^eit^ Zec-
voogden waren ; toonden hen hun Con-
traól , en bewoogen hen mede na Am-
bon te gaan , alwaar gekomen zynde ^

eyfchten zy , op de vrage van den Portu-

geefchen Landvoogd van waar deze

Vloot quam, dit land van hem op. Daags
daar aan leverde de Landvoogd finorgens

de fleutels van 't Kafleel aan den Zee-

voogd over, trok'eruyt, ende zeylde

met de fchepen der Hollanders van

daar.

Daar op vraagden MateJief en van der

Hagen aan Capitein Hitoe , en de vier

Perdana's , wat men nu met het Kalleel

doen zou ? Zy waren van oordeel , dat

beft was , het te flechten j dog de Zce-

voogden zeyden, dat zy het Kalleel voor

hen zouden in befetting houden , en die

Kapitein en de Perdana's beloofden alles,

wat daar aan mogt ontbreken , te herflel-

len. Hier op trok Frederik Houtman^ als

Landvoogd in het Kafleel , en de beydc

Zeevoogden vertrokken van daar , en ga-

ven van hunne verovering kennis aan de,

Heeren Bewindhebberen.
Het jaar daar aan quam 'er weer een

Vloot voor de Kufl van Hitoe -, dog zy

liep na de Laha toe alwaar de Prins

Kaytfjili Aali , Kimelaha Adjadana ,

Koninklyke Ambalauwfe J^ienaar, aan

de Zeevoogd verzogt, dat hy geliefde in

Teniate mèt zyn Vloot te komen , dat

na veel over, en wederfpreekens aange-

nomen wierd.

Matelief ondertudchen verzogt Kapi-
tein Hitoe's zoon mede na Holland te

nemen , om hem aan den Prins te vcr-

toonen. Hy gaf hem dan Halaene me-
de , die met hem na Ternate zeylde

,

daar hy een Kalleel bouwde, waar op de

gevliigte Ternataanen weer na hun land

keerden. Ook Helde men Modafar
,

hunnen Koning, weer op zyn vaders

throon , waar op hier ook een Landvoogd
met eenige ioldaaten in dat Kalleel

trok. Dit alles belleld hebbende , vcr-

hy na Holland , en bragt Halaene
,

trol>

en den zoon van den Koning \'an Noefïa-

niwel, den zoon van Orang Kaja Laka-
toewa, en dien van Natahoewat, aldaar.

Ondcrtuflchen quam in Houtmam tyd

de Zeevoogd, Simou Hoen^ in Ambon,
die de Amboineefen zeer veel goed dede,

en de zelve vriendclyk behandelde.

B i Na-



B O
Zeevoogd

en bragt Oeiifoe Halacnc

12 A M
Naderhand quam ook de

Pieter Botb
,

weer in Ambon, welke Heer zig tegen

de Amboineefen ook zeer milddadig en

goedhartig betoonde.

Na vcrblyf van 6. jaaren vertrok de

Landvoogd Houtman -, en Jnannes Prings

{Prins) vei-ving hem voor drie jaaren.

Toen quam de HeerOpperlandvoogd,
Gerard Rangfi ( Reynfl: wil hy zeggen

)

van Batavia , zeylde na Banda , en toen

weer na Ambon.
Te dier tyd qiiamen de Engclfchcnop

Loehoc en 'CambcUo , en onthielden fig

op de laatlte plaats. De Landvoogd Prins

zond een Vloot daar hecncn , om hen

,

die niet vertekken wilden, vandaar te

verdryven j daar op raakten zy te zamen
flaags.

De Opperlandvoogd Reynfl^ en Kapi-

tein Hitoe, belallcn daar op aan Kimelaha

Sabadin , dat die hen fou doen vertrek-

ken, dat al mede niet ging j waar op de

Heer Rejnft , en de Heer Prins , Cam-
bello aantaihen, waarna die vanCambel-
lo hen deden vertrekken.

Daar op gingen de Engelfchen na

Erang, en niet lang daar na met hunne
fchepen na Engeland. Daar na wierd

^idriaan Blok Landtvoogd in de plaats

van Joannes Prins ( hy wil Cafpar Janfzen

zeggen ) en Blok kreeg eenige moeite

met de Leytimorfche Orangkaja's j dog
Kapitein Hitoe bevredigde hen weder.

In zyn zi. Alkitfii begint hy van Her-
man Spel(Speult wil hy zeggen) tefpre-

ken , en van zekeren aanllag der Engel-

fchen en Japanders tegen de Hollanders

,

dat t)'dig door de Hollanders vernomen
zynde , zo hebben zy al de Engelfchen

,

en Japanders ( dat een grove mifllag van

hem is) gedood.

Hy zegt ook , dat die Landvoogd eerft

met die van Hoetoemori , daar na met
die van LiiTibatta, oorloogde, en dat hy,

en Kimelaha Sabadin , dit dorp vero-

verden -, dog dat Capitein Hitoe den Ki-

pati LifTibatta bragt , om met den Land-
voogd vreede te maken. De Landvoogd
lag toen met de Amboinefen,en met den
Kimelaha, over den prys der Nagelen in

gefchil j fy eyfchten honderd , en hy

Bood maar zeilig Ryksdaalders ; zy lieten

't voor tagtig Ryxdaeldersj dog hy wil-

de dat niet geven , waar op den oorlog

begon.

OndertuHchen wierd hier over na Ba-

tavia, en aan den Koning v.an Ternate,

gefchreven, waar op 't jaar daar aan van

der Hagen tyding bragt , waar op men
weer by een quam , en 't wegens den
prys der Nagelen op 70 Ryxdaelders

voor een Bahara eens wierdc ; dog op
dat de Land-voogd 'er 3. Ryxdaelders

aan Siripinang-gcld voor de foldaaten af-
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houden zou, zo wierd het op 67. Ryx-
daelders gebragt.

Het Jaar daar aan quam een Terna-
taanfche Gefant des Landvoogds hulp te-

gen de Spaanjaards , die op Tidore ge-

komen waren , verzoeken.

OndeitiüTchen quam den Opperland-
voogd Laurens Ryl (Reaal) met den Zee-
voogd van der Hagen ^ met 8 Schepen,
die ook na Ternate ontboden waren; en
die van de Amboinefen 7. Ryxdaalders
van een Bahara nagelen minder verzog-
ten , om fpys voor de foldaaten te koo-
pen,dat alle de Orangkaja's toeilonden,

zo dat de Bahara, geduerende dien oor-

log, op 60. Ryxdaalders bleef,mits dat het
na dien oorlog, weer tot 67. Ryxdael-
ders ryzen zou j dat alles a;m weerzyden
bcfchreven wierd.

Hier op trok de Heer Reaal na Terna-
te, om dien vorft te helpen. En dus
bleef de prys der nagelen nu vall , en bui-

ten gefchil, hoewel de Hertog van Bo-
ma naderhand dit \'erbond weer brak.

Inde 23. Alkitia toont hy , hoe de
Landvoogd daar op met een Vloot in zee
liep , om \'an den Kimelaha reden van de-
ze Vcrbonds-breuk te vorderen, die zey-
de , daar af niet te weten ; dog de zaak
wierd door tulfchenkomen y\\\ Kapitein
Hitoe bygclegt , waar op de Landvoogd
met zyn Vloot na Loehoe keerde

dert bleef alles in ruil

tyd ook de Kimelaha Hidajat \-erfcheen.

In zyn 24. Alkitfa fpreekt hy met
groote lofvan Hidajats hoedanigheden, en
dat hy met groote llatie , als een der groot-
ite Princen , en met een Vloot in Am-
bon verfcheen , dat hy een dapper en
zeer Regtveerdig Richter, en een man
was, die in lengte zyns gelyken in Ter-

, enze-
Ontrent welke

nate , nog in Ambon , en die Borden,
als een vrouw , had > daar byvoegcnde

,

dat hy een groot iveraar voor den Moor-
fchen Godfdicnrtwas.

Sabadin ondertuflthen tiek geworden, en
geftorven zynde , zo quam hy in zijn

plaats te volgen.

Daar na quam de Opperlandvoogd ^
Pieter Schoon {Jan PieterJJen Coen,) met
een Vloot voor Loehoe ten anker, ver-

trekkende na Banda, om met die ingeze-

tenen te oorlogen , alwaar Capitein Hi-
toe met hem ging, en eenigen tyd tever-

geefs met hen handelde : de Heer Coen

had daar in 't eerft eenige tegenftribbe-

ling -, dog beloofde 1000 Ry.xdaalders

aan den genen , die hunne veiling eerft

beklom.

Capitein P^ogcl nam dit aari , de Land-
voogd Ho!4tman deed hem in 't beginvan
de nacht te land zetten , en de Hollan-

ders wierden meefters van de ftad Lon-
thoir , en dus raakte deze oorlog ten

einde. Vaar op de Opper Land^ oogt

Coen 5
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CoeK,en Capitein Hitoe^ weer van daai- ver-

trokken j hoewel 't nog 40 ürang Ka-
ja's 't leven koftte , 't geen oorzaak was

,

dat de overgeblevene Bandancefen na Ce-
ram , Goram , en na Macaïïar j om hvilp

zonden , van waar de Coning van Ma-
cafTar een Vloot na Ceram zond , om de

Bandaneefên , die daar nog waren, na

MacafTar te voeren,

In zyn if. Alkitia verhaalt hy, hoede
Opperlandvoogd Coen veel Bandancefen

mede na Jakatra gevoert hebbende , iMi-

hirdjigocna derwaards ging , en hunne ver-

loflïng van daar na Banda bewerkte.

Hy verhaalt verder , hoe Mihirdjigoena

na Mazulipatam , een reize deed
,

gie-

rende op Ceylon , Poedecheri , Nagapat-
nam, Paliacattaj enz. aan, dog dat hy^

weer te Bantam gekomen zijnde, iticrf,

van waai- hy gebalfemd na Ambon
overgcvoerd wierd, met een brief, dat de

Heer Coen 't verfoek van Mihirdjigoena

toegellaan , en dat men maar een Gcfimt

te (enden had, om 't verder werkftellig te

maken. Delen brief bragt Zavardjali aan

Capitein ///roe juill alshyin deLahawas,
belïg zijnde, om over den aanflag der En-
gelfen en Japanders tegen de Hollanders

,

en 't Kalleel, te raadllaagen > waar op de

Landvoogd toonde , wat gevaar de terug-

komfl der Bandancfen geven kon.

Hy fpreekt verder van de begraaffenis

van Mihirdjigoena , van verfcheide wer-

ken , door Hidajat \'erricht ; van de oor-

logen ónder de Kimelaha's Loehoe , en Le-

liato , daar op gevolgt , tot dat de Koning
van Ternate eindelijk belallte vrede met
de Hollanders te maken j die de nagel-flui-

kcrs alom , daar zy konden , verdreven :

hoe wel de Kimelaha , en de Orang Kajd's,

die aanhielden , waar uit weer een nieu-

wen oorlog fproot j dog 't oogwit der

Chriftenen ^^•as niet anders , dan om den
Mohhammcdaanfchen Godsdienil uit te

roejenj gelijk de Mooren zo mede met
den Godsdienil der Chriftenen zogten te

handelen.

Hy verhaalt verder 't innemen vanWay
door den Kimelaha , en 't af-fetten van hei-

de de Kimelaha's door den Capitein Löoê'/,

y^ali , die onder de Landvoogd Lucas-

foon na de Xoela's , Bangay , Tamboeko

,

en Boeton , ^•ertrok , en daar ftierf.

In zijn z(5. Alkitfa fpreekt hy van den

Capitein Hitoe Halaenin , die hy zegt

,

dat door een >-rouw vergeven wicrd , waar

op Kakiali Capitein Hitoe onder den Heer

Gyfeh wierd. Men maakte toen ook ee-

nigc verandering , ftellcnde Perdana Ba-
roe/a tot Noeflatapi , Perdana Moeloetan

tot Totohatoe , en Perdana Keliffa tot

Tanihitoemelfen , en dit waren de Titels,

die men aan de vier Perdana's , Capitein

Hitoe daar ingefloten , toen nog gaf.

Hy fpreekt verder van Kakiali's menig-
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\'uldige en liftige , dog ongelukkige be-

driegenen, van den L;mdvoogd Gyfeh
vertrek , en van de komft van den Heer
Cosn j \ an den oorlog yxn den Kimelaha en
de Amboincfe Dorpen tot Loehoe toe met
de Hollanders: van de komft van den Sada-
ha^ Simon van "Ternate , om vrede te maken^
dat niet gelukte door Kakiali"s ongehoov-
fvamheid , diefe allen opruydc, dat weer
een nieuwen oorlog gaf, waar in fig cgtcr

lanihitoemejfen en Orang Kaja Boelan niet

mengden.
A'rt^7«// wierd gevangen, eenige Orang

Kaja's quamenvan 't gebergte af, in ho-
pe , dat hy in 7. maanden weer los zou
raken , Tambitocmeffèn ginajia Batavia,

met tyding, dathy wel ham fou los ge-

laten worden , 't Avelk egter niet \^olgen-

de , zo vlugtten verfcheidcne dorpen
weer na 't gebergte , en den oorlog met
Kimehala^ en d'Amboinefen

,
ging weer

op nieuw aan> dog Kimelaha Loehoe ver-

trok na Ternate, en Lf/i^ï/o verving hem

,

vervolgende den oorlog.
" Oadertuflchen quam de Opperland-
voogd van Diemen zelf met een VlooC
van Batavia. Kakiali wierd in \Tyhcit

geftclt -y hoewel die aan de Makalliiren

weer nagelen verkogt had.

Öok quam Koning Hbamza in Ambon

,

die Kimelaha Loehoe , op een fchip fetce-

de , Leliato deed vertrekken na Batavia j

en Kakiali voor fig ontbood , dog die fey-

de ziek te zijn; hoewel alles eindelijk be-

vredigt wierd.

. Daar op verhaalt hy verder 't leven van
Madjira , ^•an de komft der Makaflaaren
in Amboina , en fpreekt v;m hunne oor-

logen met ons daar zeer breed.

Daer op volgde wel een vrecdc met ee-

nigcn, dog die van Wawani hielden het

tegen de Hollanders nog al uyt , door de
Makaflaaren geftadig onderfteunt zijnde.

Die van Ccyt , en eenige andere Dor-
pen, alsook Tanihitoemejfen

^ quamen tot

ons Gsex^en Kakiali wicrd door cenSpan-
jaart \'ermoord;waar op W^awani door van
i);Vwf« aangetaft , en alles verftroidis,

terwijl velen de vlugt na MakafHxr namen.
OndertuiFchen veroverden de Hollanders

Capaha , en Patiwani ftierf , waar na

eindelijk alle de Orangkaja's van Amboi-
na , en Kimilaha de vreede verzogten ;

dog de Mooren wilden eerft verlof 'er

toe van den Koning van Ternate hebben j

dat wel volgde, dog de onvoorzigtighcit

van een Luitenant , die eenige Orang-
kaja's iiï de pagar vaft zettedc , verbrodde

het werk weder. Ondertufllhen kregen

de Hollanders Capaha weer in , verftroi-

den de Inlanders , zo dat zy in 't b.ofch

jamnicrlijk moeften ftcrvcn, en voor al de

Pricftcr, Savardjali ,ca Sar/ar Tahakta)},

die cindelyk, alzo niemand hen wilde inne-

men,na Ceram en Kclang met een Parahoe

B i over-
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overflaken , daar zy zeer wel oiitfangeii

wierden, aUc) Kimelaha Dagga en Kaytjjili

Befi Moeloet , mitsgaders de Kelangers ,

met de Hollanders nog oorlogden j dog

kort daar na volgde , op de lall van den

Koning van Ternate , de vrede.

Ondertuflchcn (vJoriSavardjali, (die de

zelve met Ridjali is) nog hier en daar , hield

het eenigetydop Bocroby Kimelaha Ha-

ft j dog qiiam , na \'ecl clenden en groot

gebrek geleden te lubben, eeril op Boe-

ton , en eindelijk op Makaflar, daar hy

van den Koning feer vriendelijk onthin-

gen , byfonder wel gchandelt , en ook

zedert gebleven is.

Daar lletcv dan een korte fchets vanetgy (

)ns^f^whet gene ou^idjali (diefich in lijn werk

Savardjali noemt ) van de zaaken van

Ambon , zo onder de vier Amboineefche

Hoofden des lands in den beginne , en

daar na , als ook van de voorvallen , die

zy ten deele onder de Tcrnataanfche

K'meLiha's , ten deele onder de Portu-

geelèn , en ten deele onder de Hollan-

ders gehad hebben , opgeeft , al het wel-

ke hy egter zo kort en zo verward door

malkanderen doet , dat 'er niet wel uit

te raaken is , hoewel 'er egter hier en

daar ecnige laaken , en byionderheden

,

die ons hier, en elders, veel licht geven,

en te llade komen zullen , in iungehaalt

werden.

Nu zullen wy een net verhacl doen

van de zaaken, zoo der Portugeefen^ als

der Ternataanen,met naeuwkeurige rea-

wyfing, hoe zy cerll in Amboinci geko-

men zyn, en wat zy daer \'oor hunnen

Koning vcrrigt hebben.
Vcrh.\al Hoc de wydberoemde Onderkoning

hoe de Alfonfus Albukerk , na 't innemen van

Antoiri A-

AlTalocli)

gekomen
7yn.

feii'm'^'^
Malacca m Uecember i fi i ,

Amboina breus met drie fchepcn na de Moluccos
op NoeiTa zond , en hy, na in Amboina een ftee-

1 elo ot
j^gj^ 2uil opgerccht te hebben , zonder

de Moluccos acn te doen , na Malacca

keerde > als mede hoe een van zyne iche-

pen oiider Fran^ois Sernun , door itorm

\'xw hem afgeraakt , op een der Luca
Pinjüs, ofSchildpads Eilanden, fchipbreuk

leed , en op wat wyze hy daar van eene

CoraCora der Zeerovers meefter ge-

worden , door hen op Noefla Telo , an-

ders Allaloelo , in Amboina gebragt

wicrd, en aldaar door de inwoonders en

de vier hoofden der kuil van Hitoc min-

ilelyk ontfangen , en van de Koningen

van Ternate en Tidore om ftryd om zy-

ne vricndfchap aangezogt is geworden,

hebben wy in onze bcfchryvinge der

zaaken van Ternate reeds uitvoerig aan-

gchaalt.

D'Inlandcrs vxxv AJfahelo , vxn Serraans

aanlanding by hen fprekende, verhalen,

dat een Portugees fchip op Batoe Tarra

fchipbreuk, en dat 'er van de Porlitgefen
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een boot met zeven Ichipbreukelingen

,

\xn zeven musquetten en zeer weinig
fpyfe voorfien , eerll by hen quam aan-

ui-yven, en dat zy hen geerne, dewyl zy
zeer mager en verhongerd 'er uit figen,

in hun dorp genomen , en alles goeds be- Wat die

wclèn hebben, tot dat zy door de Koravm Ada-

Kora van koning Bajang na Ternate ge-l'^^x^'o van

vocrd wierden. Dit verhaal der ln-fu„„erV
landcrs zeer na met de getuigenis jchip.

der Portugeefche Schryvers (hoewelbrcuke-

die in verfcheide omllandigheden en^'"82n

benamingen van plaatfen , 't fpoor byfterj'''^
^^'

zyn ) overeenkomende , doet ons klaar

zien, hoe de Portugefen eerll 'm Amboina En wie
gekomen, en hoc Abreus ^ en zvn mak- van hen

kers , en onder hen Serraan en de zynen^'-"'"-'^^""

de eerfte ontdekkers, zoo van dat Land, ",^u

als van Banda en Temate, geweefl zyn. ten.

In het jaar ifii (en niet ifif. ge-

lyk zommige menen) liep kort voor
Serraans dood (die op Ternate vergeven

wierd) ihitoni Brit, alvorens na Banda te

ftevenen , eerft in Amboina aan , en de-

wyl 'er vcricheide van Scrraan's medge-
fellen in zijn vloot waren, zoo hebben
die hen de pLiats, daar zy na hun fchip-

breuk eerft aanquamen
, geweien , en

met twee fchepen van de vloot voor Affit'

loelo gebragt , om aldaar te vcrverfchen.

Die ^'an Affaloeh getuigen , dat dit de
eerfte fchepen waren , die zy op die kufl

zagen, zommige geven voor, dat AntO'
ni Abreus, ii jaren te voren, ook in

Amboina gcweeft is, en daer zelf nage-
len geladen heeft. Dat hy in Amboina
daar gekomen is , weten wy (hoewel
men van dat kden van nagelen geen ze-

kerheid vind) met dat onderfcheid , dat

hy niet voor de kuft van Hitoe , maar
op een andere plaats dat aangedaan heeft,

weshalven dit laatfte met de getuigenis

dei- inwoonderen \'an AJfaloelu niet ftryd.

Zy ondertuirchen bragten deze fchepen
voor Hitoe , zeer vcrblyd over hare

komft, te meer, dewyl zy Frangoii Ser-

raans mcdgcfcllen daar op zagen , die zy
zeer wel kenden. Die van 't Landno:

Hitoe ontfingcn hen ook zeer minnclyk,
byzonder Tabalille Ela de Oude, wiens
zoon , Holockom Abocbakir , de zaaken van

de beftiering der kuft Hitoe meeft waar-

nam. Eer Brit van daar fcheide, gaf Brit

hy defen Tabalille , tot een bewys,dat hy voert op

de dienften, hunne ichipbreukelineen be-^''^°'-n

weien , erkennen wilde , den eernaam jj.^ ^^^rn

van Capitein Hitoe , een naam , die op die van Ca-

kuil nog lang daar na in wcfen gebleven P'^''".

is.

Zedert dezen tyd hebben de Portuge-

fen by hunne togten na de Moluccos in

Amboina , nn byzonder op Hitoe , altyd

aangegierd , om zig , dewyl daer zeer

goede gelegentheid f'as , van vcrfch wa-
ter en andere vei-verfching te voorzien.

Het

Hitot in.
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Het bleef ook daar niet by, maar zy

wiiten by die van Hitoe ook zoo veel te

verkrygen , en zig zoo diep met 'er tyd
in hunne gunft te dringen , dat hen
een Logie of woonplaats , tuflchen Ma-
mala en Hitoe Lama

,
(dat is oud Hitoe ,)

pliwtlen omtrent twee mylen van Hitoe
of Hila op derzelver kult gelegen .; en

^
digt by de Rivier PikapoH vergund

ke tVddë'^^'^^'^'^'^"'-'''-'"'-
^^^ T-^^^'^ tyd, ofwel een

Portugee- weinig te voren j hadden die van Cam-
icn zig in bcllo , met een Coracora van Makjan

A'i",''"'"'^
gekomen zynde,in bainboefen Moernagels

iiedcree-
^^^ Ternate op Ceram , en van daar ook

let. op Hitoe gebragt , en voortgeplant met
zoo goeden uitllag , dat de Portugefen

geraden vonden , zig daar hoe langer hoe
Enhoevafler te maken. Die van Hitoe, dit

de Hitoe- zienjc^ e,-i befpeurende waar het dePor-

opne-
tugefcn met 'er tyd om zou te doen zyn

,

men. namelyk j om zig meellers van hun Land
te maken , ftelden alle middelen in 't

werk , om zig \-an die gevaarlyke vrin-

den te ontilaan ; maar dcAv^d zy van tyd
tot tyd te veel hulptroepen uit de Mo-

* luccos kregen, daar zy nu al geveftigt

waren , zoo zagen die van Hitoe, dat

dit met geweld niet zou te doen zyn.

Buiten dien waren zy met hunne fche-

pen ook al in den grooten inham van

Amboina , d;iar nu 't Kaftecl Victoria legt,

geraakt , en hadden kennis met die van

NoefTanivel , Amantelo , Halong , en

vooral met de groote en magtige Negry
Hativc, toen nog aan de Noord-Syde van
den inham gelegen , gemaakt ,• welkers

inwoonders toen nog Heidens zynde , met
de Mooren of Mohhammedanen \'an

Hitoe in groote vyantfchap leefden, en
geftadig \xn hen , als dood-\yanden van

hunnen Godsdienll, vervolgd wierden.

Die hen Die van Hitoe , nu niet wetende , hoe
met fagt- de Portugefen quyt te raken , tragten hen
heit ver- met zagtheit te bewegen, dat ze by die

verhul^
'^ Heidenen na de overzyde van hun Land

fen. op Hative en Leitimor , zig begeven
wilden , dewyl zy daar by hen, die even als

zy ook Kafirs , dat is , ongeloovigen , en al-

zoo na hun meening makkers , en van

een geloof waren , veel beter en aange-

namer , dan by hen, zouden zyn. Dus
hadden de Portugefen een wooning in

Am.boina ter kulte Hitoe ; maar zonder

eenige vcfling, waar op zy by tydenvan

nood zig mogten vertrouwen , ook zon-

der eenige wyze van beltiering, of or-

dre , 't geen oorzaak was , dat zy , door

hun buitenfporig leven by de Irilanders,

die 'er zeer veel ongelyk van moeiten ly-

den, zoodanig in haat geraakten, dat de

Mohhammedaanfche Priefters hen alle

zouden doodgeflagen hebben , zoo de

kapitein Hitoe , voorgevende dat dit by de

buitenlanders een zeer quaden reuk ge-

Ven, en van een quaad gevolg zyn zou.

ïfKEN;
hen dit niet belet had.

Die van Hative dan, vernemende, dat Waarop
de Portugefen by die van Hitoe hoe lan- 1^

^'"^

ger hoe meer gehaat wiei-den , hoewel hen 'bj
dit nog heimelyk toeging, ftciden alle zich ver.

middelen in 't werk , om zig van die^°'-'''™'

gunitige gelegenheid te bedienen, en de
Portugefen by zig te lokken, teneinde
zy zoo veel beter tegen die van Hkoe in
Itaat mogten geraken. Daar op met mal-
kanderen ^Tldragen zynde , vonden de
Poitugefen goed een bcfending om hulp-
troepen na Goa te doen , en ten dien ein-

de den Orang Kaja van Hztwe , Bermein , Orang

met zyn Zulter, en 't meelle volk van ^'"i"^*''"

die Negry, dewyl zy 't op hun Land,-g'f•

wegens den overlalt van de Hitoecfen,om hulp-
niet langer harden konden , mede der- troepen

waarts te zenden, die aldaai- ten grooten §^^"'^'^

>

deele gedoopt wierden. De Ora»g Kaja
l,''J,\^''^'

wierd daar Don Enianuel, en zyn zulter iuftc7ge-
Donna Jebel genaamt, van welken Or««^ doopt.

Kaja ook al de Hhoekoms van Hative
oorfpronlcelyk zyn.

Dit verdrag tuflchen de Portugefen en De Hi
Hativefen was zoo Itil niet toegeg;un , toeèfen

of de Hitoeëfen roken lont, en hebben ^'-'"'''y"

hen zedert dien tyd zoo gehaat, en in al-po^j^ggg.
les zoodanig nagefocht , dat zy hen dron- fen van
gen dit Land te verlaten, en zig den kor- hun land.

ten weg over na de Noord-Syde van den
inham te begeven. De Orang Kaja van
Hoekoenalo

,
(die toen mede onder die van

Hative behoorde) , wees hen den weg , en
zy zetteden zig op 't Itrand van Poka of
Pocka, na dat zy ontrent 14 jaai-en op
de kult van Hitoe gewoond hadden, ne=

der. Alhier zogten zy zig valt te maken. Van
en een fterkte tegen hunne vyanden op waar zy

te werpen i maar vennits de by hen ge-^'^'!}"*

kofen plaats overal te digt by 't geberg- daar°na'
te, en alzoo ganfch onvoordeelig lag, nader aan
zoo waren zy genoodzaakt voor de twe- Melis

demaal te verhuizen, en een halve myl^°^'^-
weltelyker, ontrent Melis-hoek af te zak-
ken , en het digt ontrent Hoekoenalo te

begiypen. Eindelyk , ook daar niet al Enein-

te Avel na hun zin zynde, zoo verhuis- ^'^'y'^™

den zy voor de derde maal na 't land van vItH
j™°^

Leytimor, tegen over Hoekoenalo , ten zen.

zuiden van 't zelve gelegen , en zetteden

zig beneden den Rooden-berg (ten Oof-
ten van 't Caiteel Viétoria)' daar de Ri- En zich

vier Way-alat in zee loopt , hoewel o^^fent

zy , na 't zeggen der Inlanders , zig ^l^°°'
cerll op een plaats Kehala genoemd, by neerzet-

de Rivier Way-Toeha , zouden neerge- ten.

flagen hebben.

Dewyl ondertuflchen hun zaaken in

Ternate door veel wiflelvalligheden zeer

van gedaante verandert
,
ja tot 't uiterfte

genadert waren, zoo hielden zy dit, zon-

der iets op hun vyanden te winnen, of
eenig voordeel van belang te doen , tot

het jaar van rf38 gaande, wanneer
Art'
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j^fitoni Gahaan , de Ternataanfche be-

roerte wat geitild hebbende, en ziende,

dat veel Jonken van Java, MacalTer en

elders na Amboina, Banda, en de Mo-
lukkos quamen , om da;ir fpeceiyen te

laden (een zaak die merkelyk tot af-

breuk van den liandcl der Portugelen

Lopez Itrekte) goed vond zf Cora Cora's,waar

d'Azevt- op 40 Portugefen , en ontrent 400 bond-
do komt genoten , meeil van Hative

,
(door haren

bom"A ^^^"^ K^J^ Bermein , by zyn vertrek na

IJ 38. Goa, op Tidorc en Kajo gelaten) bene-

vens eenige Tidorclcn, en Ternataan-

fche Mardykers , alle onder Kimelaha

Roebocranni van Tidorc , waren , on-

der 't oppergezag van den Moluklën
^yne Zcevoogd Diego Lope%- d'^zcvedo , na

vemen- ^j^^Qi^a te zenden, met lall van Goa,
om de te ruggekomcn gezanten der Por-

tugefen en Hativeefen in hun land te her-

Hellen, en Amboina voor de Portugee-

fchc Kroon te veroveren. In dat zelve

jaar quam die aanzienlyke vloot voor

Mamaio aan , alwaar zy na een fcherp

gevecht de Hitoccfen op de vlugt iloeg,

oud Mamaio afliep , veel der aangeko-

mene Jonlven,en in de zelve veelgeichut

(na hunne wyze) een menigte pylcn, en een
groote fomme geld , kreeg , en de oude
plaats der Portugelen op Picapoli weer
innam, en geheel Hitoe t'onderbragt , hen
dwingende door wapens of woorden zig

onder hem te buigen. Daar na, den in-

ham invarende , vond hy daar zyne ver-

drevene Landslieden zonder zekere woon-
plaats fwerven , en bezig om ook een

houte veiling tegen een ichielyken aanval

te bouwen , die met een Portugeefche be-

zetting vcrllcrkt wierden. Op dat nudic
velling van te meer zekerheid voor hen , en
hunne bondgenoten , tegen de ftrooperyen

der Hitoeèicn zyn mocht, vond hy goed
die by den Roodenberg te plaaticn, en
de Hativeefen, en 7 Mardykers huisgczin-

Qof. nen, vanTernatc en Tidorc meegebragt

fprong (die daar 't Mardykers quartier in hunne
van 't nafaten hielpen uitmaken) digt daar on-
Mardy-

jj-^nt hun woonplaats aan te wyzen, ten

quartier ei'idc zy alzoo gcrull , en te zekerder

in Am- onder de befchutting v;m die veiling zou-
boina. den konnen woonen.

Hoe die Die van de negry Soya, Amantelo, en
van Soya, andere op 't gebergte van Lcytimor, dit

'l'.'^J^'
met fchcele oogen aanziende, en daar uit

Portugcc- bel'peurende, dat de Portugefen,onder den

fen aan- dekmantel van als kooplieden daar te

lagen. handelen, zig meefters van hun land,

en hen met 'er tyd tot onderdanen enfla-

ven zogten te maken, dcwyl hen, zoo
zy maar als vrinden wilden blyven han-

delen, geen veilingen, en die nog wel
zonder hen eens verlof daar toe te vra-

gen , behoefden te bouwen , Helden alle

middelen in 't werk , om dit te beletten.

Al 't geen dan de Portugefen met hunue
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vrienden (te weten, die van Hative en
't Mardykers Quartier) by daag maak-
ten, braken die van Soya by nagt \\'eer

af, werpende zeer hevig van 't naaftc ge-

bergte met llcenen.

De Portugefen, zig dit niet eens kreu-

nende,vervolgden hunnen velling-bouw,

en voltrokken den zelven zoo vaardig,

dat zy zig in 't korte , in weerwil dier

Inlanders, in Haat van genoegzame be-

fcherming bevonden. Dit bewoog deze Dog
bergwooneis , ziende dat zy de Portu- ^vierden

gelen niet beletten konden dit werk tot
*-•"''^'^"•

zyn volkomenheid te brengen, hunnen
haat in vriendfchap te veranderen, tot

zoo verre , dat zy zelf geen zwarigheid

maakten, om hunnen Godsdienll te om-
helzen.

Zedert dezen tyd wierden de Portuge-

fen meer en meer meefters van dit Land

:

want Azevedo , het daar by niet latende

,

vervolgde zyn overwinningen , verjoeg

langs Hitoe's kuil alle vreemde hande-
laars , nam en beroofde met veel voor-

bragt door

t.ian

hebben.

deel hunne vaartuigen, en

geweld van wapenen , of by wyze van
verdrag, de meelle negryen onder de
inagt van den Koning van Portugaal.

Hier op quamen de vluchtelingen weer Azive-

by hun oude woonlleden, en ftelden zig''" ^'^''°"

gewillig , of geveinll , onder d'overwe- Dorp^
"

gende magt der Portugefen. voorPor-

Van dit jaar lf?8. rekenen de Moo-tugaal.

ren van Hitoe 70 van hunne of 68 Zonne ^^^'^'^

jaren tot de verovering deskafteels Vifto- j^^g-j^''

ria door de Nederlanders, zcdeit Avelke mêefte

zy zeggen onder de Portugefche dienft- Amboi-

baarheid gellaan te hebben. "'^j'^'j

Deze overwinning gaf onder alle vol- portugee-
keren van rondom een uitnemende fchrilc, fen ge-

en was oorzaak , dat ider de vriendfchap ft»

der Portugefen met angll zocht.

Hoe verfcheide negiyen , die toen Ver-

Chrillenen wierden , Azjcvedo ook om^*^^'^''^^

eenige Priefters verzogten, om hen de^^J^'^"

gronden van hunne Godsdienll in te ten Azt-
drukken, onder welke die van Hative , A- vedo om
mantelo en Noedanivel boven andrc uit-^'^'*-''^^'^*

itaken
,

gelyk zy ook te dier t)'d de
voornaamlte negryen hadden, zullen wy
op een andrc plaats brceder aanhalen. Na
dit met zoo veel glorie verrigt, en Am-
boina aldus onder Portugaal gcbragt te

hebben, vertrok Dkgo Lopes d'Azevedo

weer na Ternatc. Dit bleef zoo eeni- ^
gen tyd in dezen Haat, terwyl de Chrif-^jg^j

ten-Godsdienft meer en meer doorbrak, vertrek de

maar die zelve Godsdicnft was ook oor- Cluiften

zaak, dat de Mohhammedanen ^'^i" T^i- ^e^'
nate hen daarom doodelyk (hoewel hei- „og meer
mclyk) hatende, van tyd tot tyd hen al- doorbrak-

Ie afbreuk deden, om Amboina, waar
het mogelyk , onder hun gezag te bren-

gen, waar toe ook de wispelturigeMoo-

ren van Hitoe , die de Portugefen zien

no£



nog luchten mogten, al

A A
't hunne toc-

bragtcn, in welke onllandvaltighcid en
verbittering tegen de Portugelen zy ook
tot de kom ft der Nederlanders aange-

K E N. ir
houden hebben , bedienende zig, daar
het te pas quam, ongemeen van veynfe-
ryen.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Hoe Koning Hair dit opneemt. Die Kimelaha Laulata na Amboina %.ond. Om de

Portugefen te verdryven ^ en de Chriilen Godsdienft uit te roeyen. Zyne verrichtingen

alhier, als ook die van HcnvikXa'X y/. 15Ö1. Hms dood. Koning Bahoc zend R.oc'
bohongi yï. ifjo na Amboina. Zyne verrichtingen. IVelke Landen Kaitsjili Sa-
lamat onder Tidore gehragt heeft. De Portugefen verlaten de vefling by den Roo-
denberg. Beginnen J. if/i een ander Cajleel te bouwen. Nemen verfcheide in-

gezetenen gevangen , die na Goa voerende. De cerjie Landvoogd. Het volk van
beide dorpen. Flugt na Hitoe Pereira de tweede Portugefche Landvoogd , overwint
de Hitoccl'en, en die van Ihamahoe. De Hitoeëfen roepen de Bandaneefen en Javaa-
nen te hulp. IVelke laatfte een fterkte bouwen. En hen A. i <^()9 , weer op nieuw te hulp
quamen. Nevens eenige Engelfchen. Met welke zy de Portugcefen te vergeefs aan-
tajlten. Warwyk komt in Amboina, en helpt deze ]xvzxntn. Steven van der Ha-
gen in Amboina, die het Portugeefch Kafteel te vergeefs belegert Een verbond met
de Hitoeëfen maakt., en eenige Nederlanders daar het. Komft van Furtado. Zynegroo-
te bedryven. En toerufting van een vloot , welke te Bantam van WolferC Her-
manszoon geklopt word. Verdichte opgave der Portugcefche Schryvers van dezen Jlag.

Zyne verfcbyning in Amboina, daar hy alles dwingt te buigen. De Orang Kaja's vlug-

ten na Nau , daar ben Furtado tot de overgave dwingt. En de negen nabygelegen dorpen
verovert^ waar op de Hitoeëfen na Ceram vhgtten. En eenige uitzonden om na de
Nederlanders ie zien. Tahalille's raad in dezen nood. jils ook van Pati Toeban , die

zich aan hem overgeven. De Koning van Noeflanivcl t^end gezanten na de Nederlan-
ders. Furtado's tocht na Hoewamohel, en zyne verrichting.,"t gedrag van Baffi Frangi,
en van den Pati van Loehoe. Die van Ihamahoe dwingen hem te wyken na Ternate.
daar de Amboineefen hem weer flil ontdropen , die de Portugeefen hoe langer hoe meer
haaten. Voorbeelden van hunnen moedwil, en de gevolgen daar van. Wat de Portuge-
fen op Bocro en Ceram bezaten. En hoe zy die van Latoe onder zich deden buigen.

Hoe
Tvming
Hiiir dit

«jpneemt.

Die A'

i55« Ki-
melaha

Laulat»

n.i Am-
bima

zond.

DF.
Koning van Ternate,

Hair (ook wel Hairoen en Hay-
ro Zamyn genaamd ) een wys
en moedig Vorft , maar voor-

al een yvcrig voorltander van den Moor-
fchen of Mohhammedaanfchen Gods-
dienft, dit voortvliegcn van den Chriften

Godsdienft (die by Xaverius komft in Am-
boina die den 16 Februari if46. te land

ftapte, eerft rcgt toenam) met dwarfchc

oogen aanziende, en wegens zyne ver-

voering A. if4(J. na Goa niet dan al te

veel op de Portugefen verbitterd , liet

dit zynen loop tot A. iffS, wanneer hy
den Kimelaha Laulata (vermits de zaa-

van nieuwe landen aan te winnen

Om de

Portugee-

ientever-

Kcn
onder den Kimelaha Samarau Hap voort-

gingen) tot verfterking van Samarau met
een groot getal van Coracora's, en volk

gezonden heeft , met laft , om door een

goede verzamelde magt de Poitugcfcn

uit Amboina te verdryven, die Landen
onder zyn Kroon te brengen , en den

Moorfchen Godsdienft, met uitroejing

der Chriftelykc, daar overal in te voe-

ren.

Dit voerde Laulata., Soons Soon van

den wydberocmden Mocletsjangan, Broe-

den yxn Samarau , en beide uit het Vor-
IL Deel van Amboina.

ftelyk Ternataans ftamhuis Tomagola dryven;
gefproten, zoo gelukkig uit, dat hy de en den

raeefte gcchriftende dorpen weer deed Chiittcn-

afvallcn , alleen die van Hativc en Kilang ^^^^
uitgezonderd , die ftandvaftig bleven , te roeien,
niet tegenftaande die van Kilang verre
in 't gebergte van Leytimor ten Suiden
woonden.

Jarricus fchryft dit eenen Leliato toe

,

dog vermits ik onder de Kimelaha's , of
die van hun geflagt , van geenen LeliatOy

als van BaJJi Frangi's zoon, die lang daar

ont-na quam, en op Batavia A. 1645
halft is, leze, zoo zal hy zekerlyk inde
naam dwalen , dewyl d'inlanders dit een-
parig van Laulata, en als op deze tyd ge-
fchicd , verhalen , en toen nog van geenen
Leliato wiften. Ook bragt hy die van
Loehoe , na hunne byzondere gefchillen

beftifcht te hebben , vohlagen onder de
Kroon van Ternate. In dezen ftaat ble-

ven de zaken nu herwaards dan der- ^yne

waards, door verfcheide tullchcnkomen- ^"''"^'^",

de vooiTallen
, gcftingert en gefchokt , \^ct^

'

tot dat A. ifói of ifózHenrik Zaa met
een grootc vloot van Goagrootc

wierd , om de vervallene

gezonden
Ambonfe za-

ken te herftellen , de Ternatanen te ver-

dry\'en , en de tot afval gedwongene weer
G onder



dood.

i8 A M B O
Als ook onder Portugal te brengen, 'c geen hy

die van .^^y loffelyk verrigt
,

gelylc ook den

z7aA Godsdicnft byzondcr voortgezet heeft >

I3Ó1. terwyl zig de Portugcren van die tyd af

ook na de Uliancrfe Eilanden hebben be-

ginnen te begeven.
Hatr's Wat vci-yolgingen zy hier over A.

If6f, door 't woelen der onllandvafti-

ge Hitoeëfen , en de van hun ter hulp

geroepen Jav;uaen dnc j:uen lang leden

,

zullen wy , daar wy van den Godsdienlt

fprcken , brecdcr aanhalen. Alleenlyk

moeten wy zeggen, dat dit Hair in den

jare iföf 't leven kollte, dewyl hemde
Portugefen m zyn eigen paleis ombrag-

ten.

De Ternataanfche Koning Baloe^

Hayrs zoon , over den moord aan zyn

vader bedreven, uitnemend verbitterd,

en ziende dat Samarau al te flap in zyn

Koning bellier was , zond A. ifyo Samarau'

s

Baboe zoon , den grooten Roebohongi na Am-
7.end/?tff-bon, die zig met de weer afgevallene

^
longt

j-jito^ëfej., zamen voegde , en de Portu-

na Am- gefen alle bedenkelyke afbreuk , engroo-

boina. te veroveringen van Landen voor de Ter-
nataanfe Kroon deed , waar van wy on-

der de daden der Tcrnataanfe Koningen,

en hun regt op Amboina, reeds bevorens

gehandelt hebben.
Zyne De Portugefen ondcrtufTchen ontrent

yerrich- \_ j ^jj. door Koning Bahoe uit Tcrna-
"S^"-

t^e verdreven, en na Tidore (daar zy het

zedert de verdry\'ing nog wel 56 jaren

gaande hielden) vcrhuift zynde, kregen
door de Tidoreefchc liulptroepen onder

Kitsjili Salamat ^ Zccvoogd des Konings
van Tidorc, gellerkt met eenige Portu-

gefen , wel wat verademing , tot zo ver-

re , dat zy voor eenigen tyd den loop

van Roebohongï's overwinningen (door

dien hy na Tomini getrokken was) llui-

tten , maar dat duurde niet langer dan

tot zyn wederkom ft van dien togt, wan-
neer hy alles , 't geen zy verrigt hadden

,

als in een oogenblik vernietigde, en hen
alle uit die gcweften weer na Ternate

, deed vertrekken, in welk terug keeren
Welke Kitijili Salamat met zync Tidorêfen op de

Landen Noordkuft van Ccram aanliep , en de

s'a/amat Ooft-kant van dat Eiland, van Keffing

onder Ti- af tot Waroe toe, onder de Kroon van
dore ge- Tidore bragt.

Dus waren de aanflagen der Portuge-
fen door den Ternataanfen Salahakan, of
Koninglykcn Stadhouder , Roebohongi.)

niet alleen vernietigt, maar hun vreeze,

zedert de vereenigde magt der Ternata-
ncn en Hitoeëfen (die hen geen ruft he-

ten) zoodanig toegenomen, dat zv hoe
langs hoe meer zagen, dat hun Fortje

De Por- by den Roodenberg , zoo om dat het te
tngeefcn na daar by gelegen, als om dat het te

de vcftL ^^^'^'" ^'' ^'^g' .^''*'^» '''^" ™" langer te

bragt

heeft.

byden g^n de ge

:gt w
ft^adisGe nan\'allcn \\\\ hunne

N S C H E
onverfocnlyke befpringere zou konncn Rooden-

[

befchcrmen. Dit deed hen dan na een '^''"S-

!
beter pLuts om zien , die zy , omtrent
een musquet-fchoot na 't Wcften, toe

hun genoegen op 't rtrand van Honipo-
po vonden , en deden dezelve, fchoon

met een Sagoe-Bofch bezet , fpoedig door

't uitkappen en opruimen van alles , 't

geen hen hinderen kon, tot hun voor-

nemen klaar maken, en den grond efi'e-

nen, om 'er een klc€;n Kafteel met vier

punten te zetten.

Dit Kafteel dan wierd begonnea na Begin-

A. if7Z,enA. if88 eerft voltooit, en by"*^"^-

de Inlanders Cota Laha genaamd. NajnderKaf-
dezen tyd begonnen zich de zaaken der teel te

Portugeefen tot een regte wyzc van be- bouwcn.

ftiering te fchikken,gelyk zy zedert, tot

de ove)'ga\e des Kafteels V^icloria aan de

Nederlanders , ook hunne ordentelykc

beilierders en Landvoogden gehad heb-
ben. Terwyl zy nu met het opbouwen
van die llerkte bezig waren , kregen zy
een quaad oog op die van Noedanivel eu
Oerimeffing, meinende dat zy bcdekte-

lyk met de Hitoeëfen zamenlpanden, en
in hun beLmg zig lieten gebmiken. Zy Nemen
beiloten derhalvcn om hen gevangen te ^'^'^l^'i^'-

nemen, en vonden, om dit behendig uit
''

'"S^-

te voeren, goed, hen allen aan 't Cafteel cr^-vaa-

te ontbieden, om een zwaar metale llukgcn.

gefchut daar op te brengen, welk werk
zy naaulyks zonder eenig tegenftrcvcn

maar begonnen hadden , of de voornaam-
ften wierden gevat en gevangen, eerft

na Malacca,en van daar na Goa gevoert, ^'^ "*

alwaar nog verfcheide huisgezinnen van^g||^°^
derzelver nafaten woonen.
Deze , en verfcheide andere gewcldena-

ryen , verbitterden deze Ingefetenen zoo-
danig , dat zy zig ten ecrften van de Por-
tugelen geheel afzonderden , en na 't

hoog en fteil gebergte van Pocta, Eri-

hatoe genaamd , vlugtten. Doch alhier

bleven zy niet lang geruft , maar wierden
door den eerften Portugeeichen Land-
voogd , Sancbio Fafconfelbo , belegerd , en,

door de Lilanders vermden zynde, van
hen overweldigd.

Die van 't gefpanfchap Oeriineiïing le-

den daar zoo veel , dat de meefte \'an hen
door de Portugeefen in de pan gehakt, en
buiten ftaat van ooit hunne kragten te

herhalen gebragt wierden, zoodanig dac

zy na die tyd een der kleenfte negryen

van Lc)aimor geweeft en gebleven zyn.

Sy wierd Oeri Mefting, dat is, 't ftcrk

dorp, om dat zy f dorpen met Sima,
Cappa, Seri en Awahang, fterk waren,

bevorens genaamd ; dog wierden toen alle

door de Portugefen verftrooit en ver-

nielt.

Na deze nederlaag niet langer bcftand

zynde het da;ir te houden , namen de o-

vcrgcblevenen van Nocflanivel en Oeri-

meflïng.

I



Z A A
rrteffing , hun uitwyk ria de kuft van Hi-

K NI. ip

roe, maakten zig met verfcheide veree-

nigde Hitoeëlen op 't gebergte van Kai-

tetto ontrent de klip Hatoe Noekoe,
nevens die van Latoehalat (die mede van

Leytimor gevlugt waren) valh , en zyn

daar tot de komlt vandenPortugeefchen
Zcevoogd Don Andrea Furtado de Men-
dofa gebleven} te meer, dewyl zy nu
ook belydenis van 't Mohhammeda;ins
eeloof met die van Hitoc deden,

t \ ollc Ondertuflchcn Itookcen de Ternata-

tanen op Loehoc by die van Hitoe veel

quaad , en dreven hen onophoudelyk
aan, om de Portugelen , die hen alle

bitterheden bewezen j en zeer qualyk

handelden , te verdiyvcn , dewyl hun
Godsdienlt niet toeliet, en hen alleen , bui-

ten alle andere billyke voorwendingen,
reden genoeg gaf, om met die Kaffers en

ongeloovigcn niet langer , ten ware zy de

gedreigde ftrafFcn \^an hunnen Propheet
wilden afwagten ^ in een goed vcrrtand te

levei;.

Pertlra Het ecne dan 't ander helpende , was
Tweede oorzaak, dat die van Hitoe zig volko-

van beide

dorpen

Ylugt na

Hitoe.

Portu

geefche

Land-
voogd.

Banda-
neefen

En Ja
vaanen

A.1565.
te hulp.

men tegen de Portugefen aankantten,

zoodanig, dat de tweede Portugcelche

Landvoogd , Gonfalvus Pereira
,
genood-

zaakt wicrd hen te beoorlogen, doch
Over- met zoo goeden uitflag , dat hy die van

wint de Hitoe, en die van Ihamahoe, onder zyn
Hitoeé- j 4 u •

fen,en die
wapenen deed buigen.

vaniha- Na 't vertrek van dezen Landvoogd
mahoe. quam 'er van Goa weinig ontzet , waar

door de zaaleen der Portugefen weer mer-
kelyk vei-vielen , en te mg liepen.

JDe weerbarfHgc Hitoeëfen door 't

aanhitfen van Roebohongi^ die in dit troe-

bel water vilchte, en hen geweldig ftyf-

de , weer gxuide gemaakt , Itelden zig met
al hun vermogen tegen de Portugeefche

Landvoogden Joan Cajado, Steven Tei-

xera of Tkera j en Gafpar de Melo , zoo-

danig dat die beftierders , voor de

Kroon van Portugal niets van belang uit-

voerden , en genoeg te doen hadden met
zig m.aar in ftaat te houden , hoewel zy

nu en dan met zommige dorpen verfchei-

de fchermutfelingen gehad hebben.

De Hi- Die van Hitoe , het over een anderen

toecfen boeg wendende , riepen de Bandancfen te
riepen .de f^jp ^ qj^., ^ ^Joor derzelver vereenigde magt

met die der Ternatanen van Lochoe, de

Portugefen te doen vertrekken } maar
dit werk bleef vrugteloos fleken. Dit

deed hun den moed nogtans niet verloren

geven, maar zy hadden A. iföf de Ja-

vanen te hulp geroepen , en Radja Giri,

(ook wel Radja Boekit genaamd) zoover-

re gebragt , dat zy door een vall ver-

bond veel hulptroepen en vaartuigen van
hem kregen.

yXtWt D e 7.c Iavanen , die hunne vaartuigen op
hatfte Hitoc lieten , quamen over Land en

maakten zig agter Hoekocnalo , op een een fteik'

plaats , no^ hedensdaass aan den opcd.ng
^^ '"'"'

^ u 1 j j
'^9. ° wen.

des bergs aldaar, met de naam van Cotta

Java bekend , vafl , en begrepen eenis ve-

fling tegen over 't Portugees Kaftccl,

waar in ook de gezant van den Javaan-
fchen Pangerang een tyd lang zig ont-

houden heeft. Uit dit Kafkeltje maak-
ten zy den gcheclen inham , hoewel zy
op 't Portugees Kafleel ganfch geen
voordcel behalen konden j onvry} maar
ziende, dat hen geen verich volk vali Ja-
va toegezonden wicrd , zoo keerden zy,

na ontrent drie jaaren daar geroefemoelt

te hebben, over Hitoe weder derwaart.

Vermits nu het verbond tufTchen dien

Javaanfchen Vorfl, en de Hitoeëlen van
duur en in zyn wezen bleef, m cndert

de Hitoeëfen beft te zullen doen, hunne
Javaanfe vrienden en geloofsgenoten , nog
eens te hulp te roepen.

Hier op kregen zy A. 1 fpp weder En heri

hulptroepen van Java , by welke ook ee-A. 1509.

nige Engelfchen waren, die voor d'aan- ^;';^'' ^P

komft der Nederlanders deze Landen al
]^y] ^^.^.;

eenige jaren (zonder dat mert de nette men.

tyd weet, wanneer zy dat bcgonden)

bevai-en^en reeds een Logic op Loehoe,
daar toen meer nagelen dan op Hitoe wa-
ren , bekomen hadden.

Dit deed niet weinig hunnen moed Nevens

aangroejen. Men rukte al de troepen
^"^^e

van Hitoe , Locjioe en Boero byeen , om ^hen.

met die magt het Kafleel der Portuge-

fen met beter uitflag aan te taften. In de

maand Februari, des jaars 1600, (telden

zy dit onder Kinielaha Bajjï Prangi , zoo- Met de

ne van den grooten Roebohóngi^ die zynen welke ly

vader, even voor de komft der Neder- ^^^^°^'"'

landcrs geftorven , met den zelven haat vergeefs

tegen de Portugefen verving, in 't werk, aantallen;

maar hoe driftig zy 'ér ook op aanvielen,

voerden zy nogtans weinig uit , en wier-

den niet alleen gedwongen mèt hun vaar-

tuigen af te wyken , maar na dat de
Chriftenen hunne Corcicora's mede in zee

gebragt , en zig in ftaat van een Zeellag

te wagen (gelyk ontrent de Laha, met
zeer veel he\'igheid aan wederzyden ge-

fchiedc) gefteld hadden , zoo hadden de
Mooren van Hitoc iiog dit ongeluk , dat,

hun buskruit in brand geraakt zynde , zy

daar door van hun befte Coracora, te

weten die van NocfTanivcl , beroofd

wierden. Dit gaf zulk een vcrbaalthcid

onder hen , datze , de vlugt nemende , zc-

dert niets van belang tegen de Portuge-

fen hebben durven ondernemen. In de-

ze ftorm bleef onder dé voorvegters ook
zekere Ufmail^ zoone van Saptiroau^ üit

het Adelyk huis Tommagola oorfpron-

kelyk.

Ondertuflchcn was f^'ybrand va.n War-
"wyk.^ A. ifp8 als onderZeevoogd
onder Jacob Cornelijfcn "van Nek ,

G i na'
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Amboi-
na.

2Ö AMBO
m Ooft-Indien vertrokken, als Zcevoogd

van vyf Ichepen na van Neks vertrek

naa 't Vaderland in 't Land gebleven.

En van deze wierd 't vyfde ook geladen,

om na Holland te zeylen. Met de 4 ande-

re is hy den 8 January i f
yf) van Bantam

na de Moluccos t'zeyl gegaan, na dathy

jjjrj^^ ,^.hier en daar op Java aangcgiert had. Hy
kointA. quam den 3 Maart voor de kuft van Hi-

toe ten anker , en wierd van de Inlanders

en hunne hoofden vrindclyk ontfangen,

gelyk wy brceder zullen zien, als wy in

't byzonder van de komil der Hollan-

ders in Amboina handelen, alleenlyk dit

'er nog byvoegende, dat die voornoem-

de Ja\'anen, als de fchepen der Neder-

En hielp ''^'•^'-'i's ^°ë ^°°^' Hitoe lagen, met hun-

deic Ja- ne \-aartuigen daar aangekomen, en, by ze-

vaanen. keren aanllag der Portugefen tegen een

plaatsje op de kuft van Hitoe, door ee-

nige Hollanders (die als viywilligen op

de Coracora's vandcnTernataanfchenZec-

voogd Kaiiijili Jaly gingen) geholpen

zyn.

Dit komen van fFarwyk was dan maar

om te handelen, en bragt de Inlanders

die hulp niet toe , die zy zig eerft van

de komft der Nederlanders aldaar ver-

beeldt hadden.

Steven In dat zelve jaar was Steven "üan der

van der Higg^ y^^x. 3 fchepen uit Texel op den 6

Amboina April uitgeloopen, quam den 13 Maart

A. 1600 op de reede van Bantam, en van

daar weer vertrokken zynde den 2. Mey
met het fchip de Son (want de 2 andere

fchepen, namelyk de Maan, en deMor-

genfter dreven Amboina voorby , na Ban-

da) voor Hitoe ten anker.

Zyn komft was hen byzonder aange-

naam , en de OrangKaja's van Hitoe,

en de Koning van N oe&vel , verzogten

den Zecvoogd met allen ernft om hulp,

ten einde zy, van hen gefterkt, de Por-

Die 't tugefen van daar mogten verdryven. Hy
Portu- floeg Jat eerft af, met veel beweegrcde-

Cafted te"^" ""^ ^'^" '^^^^ ^^" '^^ te brengen j
maar

vergeefs vond eindclyk , na lang aanhouden der Hi-

bdcgcrt. tocefcn ,
goed hen te helpen

,
gelyk hy

Ecnvei-ni(;j; 't belegeren van 't Portugeeich Kas-

de Hitoe-
"^'^'^^ , dat zy na 8 weken belegs moeiten

cren'"'^' verlaten, dadelyk getoont heeft,

maakte Niet tegcnftaande nu van der Hagen
en eenigcop dien tyd niet veel uitregten kon, maak-
^"'^"'-

te hy nogtans voor zyn vertrek van daar

met de Hitoeëfen een verbond , liet on-

der Jan Dirkszoon Sonncherg als bevel-

hebber op 't Carteel van Verre by Ha-

toenockoc , door de Inlanders gebouwt

,

een bezetting van 17 viywilligen, en ver-

trok van daar den 8 Oélob. na Bantam,

en verder den 14 Febr. löoi na 't Va-

derland , met belofte van hen na 3
jaren

met meer hulptroepen te zullen komen
helpen.

Neder

landcrs

daar liet.

N S C H E
OndeituHchen begon 't gerucht, dat

de magtigc Portugecfche Vloot onder

Don Andrea Furtado de Mendofa ftond te

komen, meer en meer door te breken,

't geen oorzaak was , dat de Bevelhebber

Sonneberg geraden vond , zig met zyn in-

gezamelde 300 Bharen nagelen, en al zy-

nen omllag , in de twee fchepen van

den Zeevoogd Heemskerk , die in dat

zelve jaar in Amboina quam, in te fchepen,

en in de ma;md van Juny , of July , met
dezelven, vermits hy 't in datKafteelvan

Verre in veer na niet harden kon, van
daar na Bantam te vertrekken, tot een

byzonder groot geluk voor hen , want
by aldien zy daar langer gebleven had-

den, waren zy buiten alle twyft'el in han-

den van de Portugefen gevallen. Dus
hadden de Portugefen nu weer wat ver-

ademing, en toonden aan de inlanders,

die zig door 't verbond met van der Ha-
gen , en 't Cafteel van Ven^e , nu van de

geweldenaryen en ilaverny der Portu-

gefen al verloll agtten,dat het werk nog
zoo klaar niet was. Een geringe preuve

daar afgaven zy kort \y\Sonncber^s vertrek,

wanneer zy de Hitoeëfen in dat zelve jaar

met ziilken ernft-aantaftten , dat zy al eeni-

ge Negryen ingenomen hadden > maar te

happig op buit , en zonder ordre hier en

daar in 't wild loopende, wierden zy

door de Hitoeëfen weer zoodanig over-

vallen , dat zy over hals en kop weer
weggejaagd wierden. Hier op bleef dit

eenige tyd fmeulen tuflchen de Portugee-

fen en Hitoeëfen , die malkanderen als

benarde honden van verre aankeken,

zonder iets te ondernemen ; In dien ftaat

fchokten de zaaken voort tot de komft van
dien gevreesden Portugeefchen geeflel, Komft
Don Andrea Furtado de Mendofa, wel eer van f«r-

Capitein van Malacca, maar nu Zee-'*^**

voogd gemaakt. De Onderkoning A-
ria de Saldanja^ het hem te Goa eene

aanzienlyke vloot toeraften , waar mede
hy den zeelchuimer Cunal üoeg, en on-

derbragt. JaftanaPatan , een voor-

naam Ryk op Ccylon , had hy wei-
nig tyd te voren aan de Kroon van Por-
tugal gehegt, en zig daar door zoo ont-

lacchelyk gemaakt , dat hy nu meind%Jlï

ftaat te zyn, om alle de Koningen van

Java na zyn hand te zetten, en lien te Xyne
konnen voorfchryven , dat zy met nie-grootc

mand , dan met de Portugeefen zouden, bcdryven'.

hebben te handelen. Dit ging zelfs zoo

verre , dat hy voornam alle vreemde Eu-
ropeifche Natiën, Engelfcben, Hollan-

ders, en andere, die op de Moluccos
reeds fterken handel dreven , eensklaps

uit Indien te vagen, en alzoo al de i.n-

gezetenen Van die geweften t'ecnemaal

van de Portugeefen , of eigentlyk van 't

Ryk van Spaens Portugael , te doen af-

hangen. Hief
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Èn toC'

rufting

van een

floot.

Die
te Ban-
tam van

Wolfert

tiermans-

ZOOM.

geklopt

wierd.
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Hier toe vervaardigde hy A. löoi. te

Malacca thien Galjoenen , zeven Galeycn,

en zeven andere vaartuigen, zanien een

getal van 24 uitmakende , over welke hy
als Zeevoogd , en Thomas de Soyfa als On-
derzeevoogd, 't bewind had. Hierme-
de vertrok hy van Malacca , en quam den

24 Dec.voor Bantam, menende dat voor

een ontbytje weg te nemen ; ten welken

einde hy het al begon te bezetten j maar

een vloot van f fchepcn onder den Ne-
derlandfchen Zeevoogd Wolfert Her-

nianfz. belette dat, die hem den 27. zeer

onverwagt op 't lyf quam , en zoodanig

havende , dat hy , op Bantam niet meer
denkende , zyn reize vervolgde , latende

Wolfert Hertnanfz.^ die 2, Galeyen vero-

vert had , als overwinnaar op de Reede
yan Bantam, hoedanig de Bantammers
hem ook met veel eerbewyzing inhaalden.

Grooter overwinning zoude hybevogten
hebben, indien zyn Ichip door 't fprin-

gen van een iluk gefchut niet een mer-
kelyke ramp gekregen had : want hy de

2 fchepen der Portiigefeuj op de wagt
leggende, met zoo veel voordeel aange-

tall had, datzc genoegzaam in zynmagt
waren. Hy had den PortugeefchcnOp-

per-Zeevoogd , zelf 1'choon de wind hem
tegen was , aangetaft , maar Furtado's

vóïk , by dit ontbyt geleerd , wat de Hol-
landers waren, hadden tot het middag-

maal geen luft.

Het is waar, dat de Poitugeefche

Schryvers de eere van dezen flag hunnen
Zeevoogd Furtado toefchryven > maar

K N. 11

Ver-

dichte op

gave der

Portu-

geefche

Schryvers dat zy dan ook zekerlyk meefter van de
van dezen

flag.

dat zulx verzonnen is, blykt daar aan,

Ueede gebleven , de Stad verder be-

Zyne
Verfchy-

ning in

Ainboina

naeuwt , en de Nederlanders daar van

daan gedixven zouden hebben , een zaak

,

niet alleen op Bantam , maar ook by an-

dere Natiën in Indien zoo bekend , dat

het de Portugefen , en voornamelyk dien

grooten opblafer , en fnorker
,
geen klei-

ne krak aan hunne agting by de Vor-
ilen en Koningen van Indien gegeven

heeft.

Hy vertrok dan met hangende wie-

ken van daar , en quam , vol woede over

dien geleden hoon , in Amboina op den
p Febr. 1602. op Hitoe eerft aan, met
een vail voornemen, om al die fchade,

die hy voor Bantam geleden had , op de

Amboinefen, vrienden der Nederlanders,

te verhalen. Zyn Vloot, die fraaye nee-

pen gekregen had , herftelde hy zo veel

en zoo ras 't hem mogelykwas, voegde

by de zelve nog twaalf Cora Cora's , be-

gaf zig daar mede na de bogt van de Tapi

,

dwong de vier naburige dorpen Alang

,

Tapi, Walckafihoe en Larike, met of

tegen haar wil, zig zyne magt te on-

derwerpen.

Dit vcrrigt hebbende, tafte hy Afla-

loelp (toen nog NoefTa Telo genaamd) Daarhy

aan , een plaats niet verre van ftrand j op ^"^^

een zeer voordeeligen fteilen heuvel ge-
buiè" n,

legen i maar de inlanders, door de magt
der Portugeefen, die de hunne zeer ver-

re overwocg, niet in üaat van het lang

tegen hen uit te harden , oordeelden voor
hiuine zekerheid beft , zig goedwillig o-

ver te geven. Maar hunne overheden d'Orang

en Orang Kaja's vlugten na Nau , een ^"J"''

berg van veel tegenweer, niet verre van
'^^"8'^'-'"

ftrand, en dicht by.de veiting Haarlem,
op de vyf Negryen, en in 't Noord-Oof-
ten van dezelve

,
gelegen. Hier hadden

zig al de misnoegde Hitoeëfen, met die

van Noedanivel , Oerimeffing , en ande-

re hunne bondgenoten , na toe begeven

,

en verfchanfcht, met voornemen om de
Portugefen hier moedig het hoofd te

bieden, en malkanderen tot het uiterfte

te befchermen.

Zy hadden wat dieper in 't Land , op
Lain nog een pagartje ; maar van geen
belang, om tot het zelve een uitwyk te

nemen, waarom zy dit ook maar tot een
verblyf van hunne vrouwen en middelen
hielden, niet wetende, werwaards zig te

begeven, zoo zy uit deze eenige plaats

\'an tegenweer geflagen wierden. Met p^^,
het uiterfte geweld rukt Furtado op den hen Fut-

7 April met zyn troepen voor dit Nau , *''^o tot

bezette 't zelve van alle kanten, en be-
f *^ °^'^''*

naauwde het zoodanig, dat hy 't, na 7 dwingt.
dagen belegs, by een feilen en onweder-
ftaanbaren ftorm inkreeg.

De Hitoeëfen nu uit de lyken gefla- En de

gen, zetten het op een loopen, en had- "^gen na-

den 't geluk van met de vier Perdana's,^^'S^^^'

als ook met Capitein Hitoe ^Tepil ^enden^^°^^Q.
Koning van NoefTanivel, het maar pasvert.

te ontkomen j maar de nabygelegen ne-
gen dorpen, voor 't geweld der Portu-
gefen nu bloot gefteld , begaven zig ge-
willig onder hunne rnagt.

Dit was een groote en ongenezelyke ^y^g^
breuk voor de Hitoeëfen, en hunne op de Hi-

bondgenoten , en veroorzaakte dat zy , die toeeil-n

op hun eigen Land nu nergens geen"'^^*^"

fchuilplaats meer vonden
, gedwongen

v^IJltten

wierden zig na de overkuft van Ceram te En eeni-

begevcn, en het op Loehoe voor eerft ge uitzon-

neder te zetten. '''^" ""^

Al hun hoop was nu op ontzet van^gii^n/'
Steven van der Hagen ^ en om te toonenders te

dat zy hun daar aan zeer veel gelegen ^-ien.

lieten , vonden zy goed eenige lieden uit

te zenden , om hem , of de Nederlan-
ders , op te zoeken , en hen den gcvaar-

lyken ftaat,waar in zy waren, te kennen
te geven. De ftokoude Tahalille , een
aanxienelyk nazaat uit het voornaam
Stamhuis Tanhitoe Meffing^ een man, op
wie geheel Hitoe toen 't oog had, als

zynde de voorzitter onder de vier Hoof-
den van de Hitocëfche Kuft, wel zicn-

C ? de,



12 AMBO
de, dat 'er mét geweld tegen dezeover-

ftromende mngt der Portugcczen niet te

doen was, en overwegende, dat hy zyn

volk meer met raad , dan ontzet , dienen

T,»/^<7//7-kon, gaf hen. allen, die nog op Hitoe

les ra.id,

111 dezen

Jiood.

Tocban
die zich

aan hem
oveige-

»en.

gebleven waren , dien raad , dat ze voor

den tyd wyken, in fchvn en tot nader

ontzet hen aan de Portugezen o\erge-

ven , en met dezelve vrede maken zou-

den, en dat hy, die nu afgeleefd was,

oordeelde ;zyn Vaderland geen grooter

dienil te konnen doen , dan met zig zelf

dat gemeen lot van de minfte niet te

onttrekken , maar zig edelmoedig aan

Furtado , fchoon hy van hem lüét veel

goeds venvagte , over te geven, om die o-

verga^'e des volks üoo veel meer fchyn's

van oprcgtigheid by te zetten, en hen

door zync tufTchenfpraak (w;ur het mo-
gelyk) voor de woede der Portugezen te

bewaren.

Al'! ook Dit zelve ftond ook vaft by Pati Toe-

vanPati hart den Ouden, maar eer zy dit werk-

ftellig maakten, zond Tabalile den Ca-

pitein Hiloe^ "Tepil, benevens zyn eigen

zoon Siborif heimelyk na 't gebergte ag-

ter Mamaio weg , en gaf hen lalt , om
llandvaflig by 't verbond , met den Zee-

voogd van der Hagen aangegaan , te bly-

ven', en zyn komll af te wagten. Daar

op gaven die wakkre Patriotten zig , als

een oftèr voor hun Land aan Furtado o-

ver, en benamen, fchoon zy anders ge-

konnen hadden , zich zelve vrywiÜig

de vryheid, die zy, fchoon Furtado hen

die by hunne overgave belooft had , ook
nooit daar na weder genoten hebben.

Dus bragt die Veldheer der Portu-

gcefen , die alle hoeken en winkels der

Kuil Hitoe doorkroop , en in zoo kor-

ten tyd als een blixem alles doordraaide,

dat geheel Land weer onder de gehoor-

zaamheid der Poitugeefen, zoodanig , dat

'er geen een plaats meer was, die eeni-

gen wederftand bieden , of zich tegen

hen opwerpen dorft, dan alleen Hitoe

Lama, of het oude Hitoe ; maar door

twee honderd verfch van 't Kalleel aan-

gekomen, en over Land gezondene, Por-

tugcefen , wifl hy hen zootebenaauwen,

dat die plaats zig cindelyk ook over-

gaf.

Het geheele Land was nu rnet zulken

fchrik en trilling bezet, dat ider op het

noemen van Furtado''s naam zidderde , en

hem als den gccflel van hun Land aan-

merkte. Hy nu, die 'er de fchrik reeds

zoo verre in had , zag echter wel , dat

hy alles met geweld niet na zyn zin zou

krygen, en dat hem 't volTevel by zom-
mige gevallen mea' dienil , dan de leeu-

wenhuid , doen zou.

Hier van nam hy een preuve met den

Koning van Noeitmivel , en wilt hem

,

met die van Oerimeffing, door goede

N S C H E
woorden te overrecden , dat ry niet

alleen weer op Mamaio, en aan 't Ka-
ileel quamen , maar bracht het ook zoo

verre, dat die twee Vorllen zich lieten

doopen, die van NoefHxnivel, (die an-

ders den naam van Sinapati droeg) dien

van Thomas de Soyfa , en den Orang Kaja

van Oerimeffing dien van Steven Teixeray

of Ticera (na den ouden Portugeefchen

Landvoogd , die deze Zee- en Veld-togt

mede by woonde) by zynen doop ont-

fangcnde.

De Koning van Nocdlmivel nogtans,

om te toonen met wat voor een hart hy
dat doen zou, bezorgde, eer het zo verre

quam , dat een van zyn Orang Toewa
uoewa's

tiaamd ,

of oüdften , Lecatombejfi ge-

oo heimelyk als 't mogelyk
was, zich by Arigoena of den jongen

-QtYsi-

Tef'il^ en Sibori ^ Tahaliles zoon (der Hi-ningvan

toeëfen afgezanten aan de Nederlanders) Noeffani-

ven^oegdc , om met hen hunne bondge- "^^^
'''^^^

noten te gaan opzoeken, en door hunne j'j.j^^jjg

hulp dé \'ervallene zaaken van hun Land Neder-

te herftellcn. landers.

OndertufTchen hielden zy zich uiter^

lyk tot de Portugeefen zeer genegen, en

gaven , volgens hunnen aangeboren aard

van veinfen,alle tceicenen,die menwen-
fchen kon, om van hunne oprechte mei-

ning de Portugeefen te verzekeren, daar

OndertufTchen, die by dezelve waren,
niet nalieten degevlugteHitoecfenkond-

fchap van al de aanflagen der Portugee-

fen, zoo verre zy die ontdekken kon-

den, op de heimelykfte wyze te ge-

ven.

Furtado riogtans , na zoo grooten over- Furu-

winning, wel ziende , dat hy,zou hydat''"'' '^°<^'^'^

wispelturig volk in Haat van onderdanig- ^'^^^^^^j

heid houden, verder gaan, en de gC-en zyne'

vlugttcn op Hoewamohel uitroejenverrich-

moell:, vona goed gefwind over te fte-^j"S al-

ken, en die van Hoewamohel op het on-
^^'

vei-wagft op den hals te komen. Hy was
'er , als of hy uit de lucht quam val-

len j en alreeds aan 't branden en blaken

van eenige dorpen, om andere onwillige,

door dit heet voorbeeld , op hun pügt en

welvaren te dóen denlcen, met hen en
hun Land onder de magt van dien o-

verwinnaar, die alles als de ftroom eener

Rievier met geweld weg fleepte,intyds

te ftellen , en alzoo hun zekeren onder-

gang te voorkomen.

De Ternataanfe Stedehouder, Ba/^ -tCc-

Frangiy had de lucht daar van zoo tydigdrag van

weg, dat hy gelegenheid had, om met^''^_
.

zyn onderhoorige Ternatanen zich na^^'p^'*

Bonoa te begeven , zonder dien llrorm af ,; Leeboe.

te wachten. De Pati of Grave van Loe-

hoe, die dit onweer aankomen zag, en

met reden gillc , dat dit ook hem en de

zynen gelden zou , oordeelde bcil , voor

't zelve te wyken, en een fchyrt-vrede

,

(
tot
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tot behoudenis van zyn Land en ingeze-

tenen aan te gaan , om 't welk te beter

fchyn te geven, vond hy goed aan Don
yindrea Furtado de Mendofa voor af eeni-

gc gefciienken, en benevens de zelve,

een opgcpronktc deerne , die hy veinsde

zyn dochter te zyn , en Ba^ IVarnoe-

hz noemde , toe te zenden , 't geen zul-

kcn uitflag had, dat hy, in gunll aange-

nomen , zedcrt gelegenheid had , om zy-

ne bondgenoten , de zich aldaai' ver-

fchuilende Hitoeëfcn , te bergen , en daar

door een onllerflfelyken naam by zyne
ingezetenen en vrienden , die hem den
Pati en eenigcn behouder van Hoewa-
mohel noemden, te behalen.

Van hier begaf zich Furtado na 't we-
derfpannig Ihamahoe , een flerke plaats,

die de Portugecfen zeer veel moeite ge-
geven heeft , en een van de voornaamile

Die van was , die hem 't hoofd dorfl bieden. Hy
Ihima- vertrok dan daar na toe, om het onder
hoc dwm- \ geweld van zyn ontfacchelyke wape-

fe^wykeli.
^'^^ ^^ doen buigen ; maar dit ging hem
zoo geweldig buiten zyn gilling, dat zy,

• na een hartnekkige tegenltand, hem
dwongen met alle de zyne zeer verward
te wyken, en, zonder iets uitgevoerd te

hebben, weer na de Hoofdvefting te

vertrekken. Kort na zyn wederJcomll

beriep hy de Hoofden van al de verwon-
ne en nieuw-veroverde Negiyen der

Mooren , onder voorwending van een

Land-Raad uit hen te willen maken,
doch hy hieldze allen by zich als gyze-
laars, tot dat hy zich tot zynen tocht

na Ternate ven'aardigt had. Hy had
ook hll vandenOnder-Koning,omzich
aan hen te wreeken, Avegens dat zy 't

meer met de Nederlanders , dan met hen,

gehouden , en met de zelve een verbond

aangegaan hadden.

Na Ter- Op zyn vertrek na de Moluccos ge-

nate. bood hy ook, dat alle de Com Cora's

van de hoofdvefting , benevens eenige

van de Kuft Hitoe , en 't Eiland Oma

,

hem zouden volgen , om alzoo te zeeg-

haftiger , en met onwederfpreekelyke

bewyzen van hunne onderdanigheid , in

Ternate te komen j maar , aldaar aange-

komen, fcheen hy die vorige Furtado

niet meer , en al zyn moedigheid verlo-

ren te hebben , zoodanig, dat hy hier

met zyn volk , 't geen hem door hon-

ger, ziekte, en andere ongemakken, veel

afftierf , als vcrfmolt , zonder iets van

belang uit te rechten.

Daar de l^c Amboinefen , die als in zeegepraal

Amboi- met hem gedwongen waren op hunne
necfen Coracora's mede te fcheppen , zagen de

mionr'^'^
Son van zyn overwinningen zoo ras niet

dropen, ondergaan , of zy zakten allengskens weer

na hun land af > maar ontrent Leflidi en

Cambello gekomen zynde, wierden zy

door de Ternatanen en Loehoenefen aan-
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getaft, en zoo lang vaftgehouden , tot
dat zy al dePortugeefendie,'erinwai'en,
dood geftagen hadden.

Ondertullchen bleven de elendige Am-
boineelcn volkomen onder de macht der
Portugecfen , die , zoo zy zich zelven
met hun gedrag zoo bemind, als zyzich,
onder die ingezetenen door hun wapenen,
gevreeft gemaakt hadden , ongetwyffeld
die inlanders aan zich verbonden , en
zich een veiligen weg tot het vreedzaam
en onwankelbaar bezit van die , en an-
dere Landen gebaant zouden hebben ; Die de

maar in tegendeel maakten zy zich byPo^ugee-

den inlander, door allerley zoorten vanf'^"'^°^

verongelyking, zoo gehaat j dat het die meer haa-
luidcn maar aan gelegenheid , en niet aan ten.

genegenheid , om zich onder befcher-
ming van een anderen Vorll te begeven

,

ontbroken heeft.

Ik heb zelf een Amboinees gefpro-
ken , die my verhaalde , dat het zoo ver-
re gekomen was , dat zy zich niet ont-
zagen de vrouwen, en dochters der Am-
boinefen , als die maar cenigzins fraai

waren, op de volle ftraat aan te randen,
die mede te voeren, en hun booze luft

daar aan te boeten. Hun onverdragely-
ke ftoutheid was zoo groot , dat zy

,

genegen met iemands vrouw te boeleeren,

of eenige andere moedwil te bedryven

,

hun degen , of geweer (even als de Nai-
ros of Edelen op de Malabaarfche kuft)

maar voor de deur neerzetteden > 't welk
den Inlanderen door verfcheide voorbeel-
den reeds zulken fchrik in 't hert ge-
jaagt had , dat de man van den huize het
hart niet had, om 'er op in te komen,
ten ware hy zich in gevaar van zyn le-

ven wilde ftellen.

Was 'er iemand, die met een fchoo-
ne vifch na, of van de markt ging, om
daar eenig voordeel mede te doen , zy
namen hem die af, en gaven tot zyn vol-
doening hem noch dit verontweerdigend
antwoord : "ïida j>atQet Orang hitam ma-
kan ikanjang ba'ik daanbefar bagim;hanja>

ikan kablinjo fampei pada dia orang. Dat is.

Het is onbetamelyk , dat fwarten zulken

fchoonen en groote vifch z.ouden eeten > maar
Kablyn (een zoort van zeer klyne vifch,

als fprotjens) is goed genoeg voor ben.

Kregen dan die beroofden noch een Voor-
penning , die zy hen verachtclyk toe- beelden

fmeten , en bedroeg die de helft van de v*" ''""-

wiiarde van 't geroofde , 200 waren zy
"Y^°^'^'-

gelukkig, en moeften wel te vrede he-
nen gaan.

Meeftcn tyd nochtans kregen zy 'er

niets, dan een deel fcheldwoorden, voor,
en 't befte woord, dat zy hen in zulk
een geval gaven, was anda katsjoor^ of
pegi andjing , 't welk beide, het eerfta

in 't Portugeefch , en 't laatfte in 't Ma-
leitfch, -weg jou hond, beteekenc.

Zy
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Zy beroofden , zonder aanzien van

1

pcrzoonen, de lieden niet alleen op de ';

Itraat van 't hunne, maar zelf in hunne
1

huizen waren zy niet zeker. Qiiamen
zy in een huis , daar iets van hun gading

was, zy iiiunen het mede, zonder daar

veel over te zeggen , dan dat zy den
Amboinecs , diens goed het was, noeh
de een of d'andre bittere fteekreden toe-

duwden.
Hoorden zy , dat hier of daar een

moye Amboineefche dochter was , zv
haalden , zonder zwarigheid 'er over

te maken, of zy Chrillen, Mohhamme-
daanfch , ofHeidcnlch was , die maar weg,
en als zy die , na hun verfocielyke lult

,

lang genoeg misbruikt hadden, zonden
zy die met verachting, als de walg 'er nu
afftekende, de ouders weer t'huis. Dui-
zenderlei andere quellingcn, die zy de

Inlanders aandeden, moeiten die bckla-

gens-weerdigc mcnichen tot een gunili-

ger tyd opkroppen , zonder dat zy dor-

ften denken, om daar over te klagen,

dewyl zy doch zagen, dat de Land-
voogd, en zyn Raad, hen daar over geen
recht deden, en zy daarenboven noch
meeften tyd befpot , uitgelacchen, en hun-
ne vcrongelykers , onder d'een of d'an-

der voorwending , begunftigt wierden.

Hier by quam noch , dat de Portugee-
fche Prielters door hunne oorbiegt al 't

geen zy voor andere wiften te bedekken,
'er zuiver uithaalden , al hunne aanflagen

ontdekten , en 'er hunne wederpartyders

niet alleen kennis van gaven , om 'er zich

tegen hen van te bedienen > maar noch
wiilen zy dit menigmaal zulkcn llink-

zen draay te ge\en, dat het gemcenlyk
dien Inlander (zonder te konncn beden-
ken , waar hem dit \an daan quam) gold,

en hy , in plaats van recht op zync klach-

ten te kiygen , als een misdadige geilraft

wierd. Dit deed hen van klagen wel
een affchrik kiygen > maar verbitterde

(als men denken kan) de Amboincefcn
uitnemende tegen de Porïugeefen, en deed
hen alle bedcnkelykc middelen in 't werk
Itellcn, om uit hunne handen te bly-

ven.

Dit fchoktc dus noch al eenigc jaaren

even ongeregeld voort , zonder dat d'In-

landers ^an dit ondragelyk jok ontlall,

of door iemand gered wierden. De be-

lofte \an Steven "van der Hagen, van hen
na 3 jaren te komen helpen, gaf hen
wel gedulds genoeg, om al deze ge-

weldenaiyen voor een tyd te verzet-

ten j maar het hep cindelyk zoo hoog,
dat hunne lc\'ens hoe langs hoe meer
onzeker, en de menfchcn van deze of

. gene moetwilligcn op de llraat onder

sevolocu ^'^ ^'o^*^ geÜooten wierden, zonder dat

da?.i van. ook daar o\cx recht gedaan wierd ;
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weshalven de Inlanders, zoo r.^ zy zich

van de hulp der Hollanders bedienen
konden , zicli zeer verblyd aan hen o-

vergaven , en den bcnaiden Portugee-

fchen Landvoogd (die wel wilt, dat hy
aan hen niet dan doodelyke \yandea
had , en zich van zyn volk ook niet al

te zeker dienen kon) zonder moeite
drongen, om alles, 't geen zy da;ii- be-

zaten, aan de Nederlanders over te ge-

ven
,
gelyk wy omitandig hier na de wyze,

op welke de Nederlanders meeltcrs \'an

Amboina geworden zyn, zullen toonen.

Buiten het gene wy bevoirns, als door ^i'

de Portugefen op die van Amboina ver- Poitugee-

overt , aangehaalt hebben, zo hebben fen op

zy op Boero, met hulp van den Tido-^"*^""",

rcefchen Kaytsjïli Salamat ^dcTcxnxtMï&n
verjaagt , en in de bocht van Tsjiko

'

MoralHi , zicii valt gemaakt , en 'er een
klcene houte vclting gehad, 't geen zy
op 't verzoek van de Oelifiva's (zynde
Tidoreefcn, gelyk de Ternataanen OeU-
lilima's \/M-en, twee Faftien, die zederc

in Amboina quamen) van Tagalifa daar

gezet hadden ; maar dit is maar voor een
korten tyd geweeil, en hen door andere

Bocronefen weer ontnomen.
Die van het dorp LilT-ibatta , op Cc- En op

rams Noordkuit: , hadden hen ook eenCeram

woonhuis vergund j maar dewyl zy daar
'"""'^'^*

mede niet te vredcn.

onder

den Inlander van 't Mohamme-
daans tot het Chrilten geloof o-
ver te brengen , en hem dat als op te

dringen , zoo hebben de Liflabatters,

dit werk al overlang w;u-s zynde , hen
in de laatfte jaren van daar verdrc\'en.

Op de Zaïid-zydc van Ceram hadden
zy al de Ncgr)en van Latoe af tot Cai-
bobo toe onder hun gezag , en onder zoo-
danigcn verbintenis , dat geen van
allen denken dorlt , zich tegen hen a;m
te kanten. Die van Latoe nochtitns waag-
den dit, in 't laatlte van de bcltiering,^'^"^"'

der Portugeefchc Landvoogden, en Ita-v'an La-
ken, door de Ternataanen gelterkt, de t^?*: onder

hoorns tegen hen op ; maar de Ptjrtuge-^.'f^/^^"

len, te gcmoet ziende, dat, zoo zy ditg^.
"'"

vuur ten eerften niet doofden, 'er een
vlam van zou konncn ontitaan , die tot

\Qd andere daar nab}'gelcge Negryen
zou konncn overflaan , behandelden dit

werk met veel moedigheid , rukten 'er

na toe, en namen die plaats Itormcnder-

hand in , waar door de Mooren \m La-
toe Jiun wakkerlte helden , te weten A7-
mclaha Djamali , en de twee broedere

Anglafari en Lanaladdien, de aan\oer-

dcrs van 't volk daar lieten zitten, en
ook den moet en kracht verloren, van
ooit iet diergelyks weer tegen de Portu-

gelèn te ondernemen.

waren, om.
ïen,

. , en geiladig bezig

allerlei voorwendin-

Enhóe

I
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Rede-
nen van
de toch-

ten der

Ncderlan

ders na

Ooft-In-

diën.

A. 1599.
Houtman

de eerfte

aanzetter,

Wanneer
die eerft

DAt de Nederlanders niet uit

eygen drift en beweging,
maar door de gedurige quel-

lingen en vervolgingen des

Konings van Spanjen ^ de reis na Oolt-

Indiën ondernomen hebben , is bevorens

al by ons getoont ter plaatfe, daar van

hunne eerfte reifen gefproken is.

Men ondernam dien tocht om twee re-

denen ; eerft , om ons eigen voordeel daar

te zoeken, ten aixleren om onze vyan-

den , die van daar groote winften en

vooideelen in hun land brachten , alle

bedenkelyke afbreuk te doen. Daar wa-
ren bevorens wel meer Hollanders als

Linfchoten A. ifSj, Cornelis Houtman^

en andren geweeft ; doch dit was maar

in dienft der Portugeefen, of der Span-

jaarden gefchied. Niemand echter heeft

hier ontrent zyn Landslieden meer dienft

gedaan^ als deze Houtman , die, droevig

gevangen zittende ^ zyn dienft aan eeni-

fe
kooplieden ^ met belofte van een net

ericht van den handel der Portugeefen

op Indien te geven , aanbood , verzoe-

kende dat zy hem wilden rantfocnerén.

Zy deden dit kort daar na, en bedienden

zich zeer gelukkig van zyn bericht en

goeden raad.

Daar op heeft men goedgevonden A.

I fpf , 4 fchepen voor reekcning van de

II. Deel van Amboina.

Compagnie van Verre, met Houtman eriondcrno-

andren , en daar na nog 8 fchepen onder '^^^ ^y"*

den Zeevoogd Jacob Corne lisfoonvan Nek,
en zynen Onderzeevoogd Wjbrand van
Warwyky ifpS. l May uit te zenden,
van welke de Zeevoogd met 3 fchepen
den 1 1 Jan. A. i fpp weder na 't Vader-
land gekeerd, en den ip Juli 'er geko-
men is ïdoch Warwyk bleefin 't Land, met
voornemen om na de Moluccos te ver-
trekken. DënSJan. l fpp' vertrok ^^-
brand van Warwyk als Zeevoogd , en
Jacob Heemskerk.^ als Onderzeevoogd,
met 4 fchepen, Amfterdam , Zeeland,
Gelderland en Utrecht, van Bantam na
de Oofterfche Eylanden.

Zy gierden den 1 5 dito opjakatraaan, U'ar-wyt
den II op Toeban, van waar zy den zzgjat A.

dito zyn t'zeil gegaan, en qUamèn dcni59sna

IJ dito voor Joartan, varende na Land ''''"^'•^^!"

om een Loots, die hen in de Moluccos lar.^o,
brengen zou. Zy beqiïamen die den 30
dito j doch kregen 's nagts aan des On-
derzeevoogds fchip de tyding , dat wel
40 man van den Zeevoogd, en van 't

fchip Utrecht, op Madura gevangen, en
na Arosbaya, een Stad op de'szelfs weft-

einde, gebracht waren.

Den I Februaiy i fpp quarfi de Onder* 2^0
zeevoogd , met de andrc voor Madura by mnmoe-
den Zeevoogd , waar op men den ƒ dito tingen

D goed
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goed vond i fo m;in met 5 chaloepen en

3 fchuiten na land te zenden, om waar

't mogelyk , hunne malckers te verloflen.

TufTchcn hen , en die van Madura, viel een

vruchtelooiè 1'chermutzeling voor, waar

by zy noch 324 man verloren ; maar

naderhand overquam hen een grooter on-

geluk , alzoo de chaloep van den Zec-

voogd met 36 man, en de boot van 't

fchip Zeeland met 1 3 man
,

pas een

llhoot weegs van Land , omfloegen , waar

door zy daar noch 2 f m;m, if van des

'/.eevoogds volk, i van 't fchip Utrecht,

en 9 van 't fchip Zeeland verloren j doch

eindclyk by hunne andere makkers ge-

komen, en alle, die noch in 't leven wa-

ren , wel geteld zynde , be\ond men dat

'er nog fi mannen waren.
En komft D^^ 3 wierd 'er een verdrag wegens der

boina"'
gevangenen rantzocn gemaakt^ en zy raak-

ten voor ZOOG Ryxdaalders , na lang tal-

men, V17, en den 14 dito alle weer aan

boord , waar op noch dien zelven avond

alle vier de fchepen van daar zyn t'zeyl ge-

gaan, die den 3 Maart A. ifpp 's mor-

gens vroeg voor 't gat van Amboinaqua-
men,en,zo ras zy 'er maar in waren, ilil-

te, en de fh-oom zoo Iterk tegen kre-

gen , dat zy 't gat weer uit dreven , en

voor Hitoe Lam.a ankerden.

Zoo ras zulx gefchied was, quam ze-

kere Ternataimlche Zeevoogd met 3 Go-
racora's , die zeer cierlyk toegemaakt

waren, met veel getier, geklop op Gong
en Tifa, ei\ met veel gezang en vreugd,"

de fchepen rondfcheppen,fchietendetot

verwelkoming al hun Biiiten , hoedanige

'er ider Coracoaa drie voerde,' los, waar
op de onzen , met weder rondom los te

fchieten, antwoorden.

Wat daar Deze Zeevoogd , van Capitein Hitoe

verricht vergezelfchapt
,
quam ook aan boord by

wierd. Jg onzen , hert vragende van waar, en

tot wat einde zy daar gekomen waren

,

zy antwoordden, dat zy uit Holland qua-

men, om hunnen handel hier en elders te

dryven, waar toe zy allcrley koopman-
fchappert mede gebracht hadden. Waar
op die Heeren hem aan Land verzochten,

betuigende over hun komft zeer verbl\ d

te zyn, en genegen te wezen met hen

een accoord te maken, hoewel hun
grootile inzicht en hope was , om hen

tegen hun algemeene vyanden de Portu-

geefen te gebruiken j ten .welken einde

ook deze Zeevoogd door den Koning
van Ternate na Ambóina gezonden was

,

om den Inlander tegen 't geweld der Por-

tugccfen te helpen.

Daags daar aan den 4 Maart ging-de
Onderzeevoogd aan land ,daar hv zeer'

vriendelyk van Capitein Hisoe , Tepil ge-

naamd ,en de zoon van ylhoebaker Nafediki^

een van de vier oppergebieders des Lands

,

onder een fraeie tent van zeilen onder
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de boomen gemaa-lct, ontfangen, minnelyk

onthaalt, en een gcfprek van wel drie

uuren lang tun'chen hen gehouden
wierd.

]^cn 6 dito ging de Onderzeevoogd A. 1600.

weer met drie ondcrcommicfen aaii

Land , om te vernemen of 'er ook lading

voor deze fchepen was.

Capitein fJiloe ^nevens de andere groo-

ten des Lands, quamen hen vriendelyk

te gemoet , betoonden groote eerbied, en
Honden hen lading voor twee fchepen toe.

De onzen , dit verltaan hebbende , heb-
ben daar op goed gevonden Gelderland

en Zeeland na Banda om lading te zen-

den, en de twee andrc fchepen , Amfter-
dam, en Utrecht^ hier te houden, tót dat

zy de lading bekomen zouden hebben,
om dan uit Amboina na de Moluccos té

zeilen. Daar op vertrokken de twee voor-
noemde fchepen den i r Maart rui Ban-
da j daar zy den i f dito ten anker geko-
men zyn.

Ondeituflchcn bcfpeurde de Zeevoogd
lVar'n:)k zeer klaar, dat de Amboineelen
hem wel groote beloften van ècn lading'

voor 2 i'chepen gedaan hadden , doch dat

zy, door den zwaren oorlog, die zy te-

gen de Portugeefen voerden , niet in ftaat

waren hem zoo %'eel nagelen te leveren

,

alzoo die hen alle afbreuk deden, zoe-

kende , zoo veel mogelyk was , ook dé
Hollanders van hier te vei'dryven -^ ert hert Komft
hun lading af te fnyden, alzoo zy aan de van eeni-

Engelfchen, die niet lang te veö^Tl^r S^ J*^**"
5 1 1 .:^ j 11 len tot

mede gekomen,- en nu al eenigcp tyd ot) ondcx-
Lochoe gevelligt waren , nietj^n al te ftandder

veel hadden, zonder dat 'er noch meei- A-mboi-

v-yanden, om de Amboineefen tegen hen"^^^"^"*

onderlland te doen ^ behoefden by te ko-
men. '

.
'

Den 1 3 Maait quamen hier ook tvfW
oorlogs-jonken van Java volvolks, om
de Amboinclèn tegen de Poitugeelën te

helpen, onder, welke men wil, dat ook
eenige Engelfchen zouden geweeft zyn,

zy quamen om hen 't Calleel te helpen

winnen, en wielden met \xel vreugd in-

gehaald. \ , l'I :'.

. Den lö April' rnaakten de on5!cnrtie't Accoord
den Inlander accoord over de pr)'S der over den

nagckn, bedingende die voor
3 f - ftuk- Pi'ys 'l^""

ken van achten, de Bahara van fyo pond, "^selen.

en den 12 dito kregen zy ifo ponden

voor ider iVormhoed , hoewel ik geloof,

dat 'er ondeVdic nagels veel Polöri^^ ^ of
.

'•

Mocrnagelen , en andere niichte ofvoiilig-'S

tieid, zal gelopen hebben. <•

De 23 dito maakten de Portugeefen eert"'

aanflag op zeker doi-p in Amboina, doch
tiet mislukte hen j' verliezende daAf noth'

2 mannen, alzoo èt Inlanders hen qua-"

men ontzetten , vergczeUchapt door ee-

nig volk van onzen Zeevoogd ,'^'<en van

den Broeder des Konings van Ternate

(waar
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(waar voor zich de de voornoemde Zee-
voogd van Ternate uitgaf) in een Para-

hoe, die zich ook verwonderden , hoe
d'onzen zich als vyanden van den Koning
van Spanjen , of van de Portugeefcn, dor-

ften verlvlaaren.

Wartvyks Na ^m; nu de onzen dus eenige waaren

Ternate"*
tegen nagelen in Amboina veiTuild had-

den , zyn zy met deze twee fchcpen den
8 May I fpp na Ternate , of na de Mo-
luccos, vertrokken, daar zy (gelyk wy
reeds onder de llofFe van Ternate gezegt

hebben) op den 21 zyn ten anker geko-
men.

Van Jer Het bleef hier niet by , maar men zond
Hagens in 't jaar i fpp drie fchepen,de Zon, de
komft A. JVIaan , en de Morgenller , onder den

Amboina '^^^voogd Steven van der Hagen, die den
ó April uit Texel in zee geloopen zyn-

de, den 1 5 Ma;irt 1600 voor Bantam op
de Reede quam , van waar hy den z8
May na deMoluccosverzeyldc, komen-
de den z. alleen met het fchip de Son
voor Amboina op Hitoe's kuil ten an-

ker, tcrwyl de 2 andere fchcpen, door
de ilroom voorby gedreven , en na Ban-
da geraakt waren, dat zy den Zeevoogd
ten eerllen met hunne chaloep lieten we-
ten.

De Zeevoogd van der Hagen , voor Hi-
toe Lama ten anls^er leggende , bevond,

dat daar zeer weimg nagelen te bekomen
waren, en op 't nieuw gewas te wach-
ten , was noch f of 6 maanden te vroeg,

zoo dat hy geen ftaat maakte , om daar

lang te blyven. Tei-wyl hy daar nu lag,

zoo hadden hem de hoofden der Amboi-
neefen , en ^'ooral die van Hitoe , en de
Koning van Noefïïinivel, zeer ernftig

verzocht , dat hy hen tegen de Portu-

geefcn te hulp wilde komen. Hy Üoeg
dat eenige maaien zeer vriendelyk afj

doch door hun ernllig aanhouden en

fmeeken eindelyk bewogen , zcide hy

Die hen h^" zyne hulpe toe. Hy was alleen niet

hielp te- in ftaat, om dat te doen; maar zond de
gen de chaloep van 't fchip de Maan ten eerften

na Banda met laft , om van daar nevens

noch een chaloep wel gewapend fpoedig

herwaards te komen, om de Amboine-
fen by te fpringen. Na dat nu die 2 cha-

locpen den 2f Juni uit Banda in Amboi-
na gekomen waren, en alles vervaardigt

was, zond hy drie welbcmande en ge-

wapende chaloepen , verzcld met eenige

Coracora's met Inlandci^s op de Portu-

geefcn af, met lalt om 't Kalleel aan te

taften , en, was het mogelyk , tot over-

gave te dwingen, zy quamen daar wel

ontrent, doch 't landen wicrd hen door

eenige fhikken , hier en daar van de

Portugeefen gefteld, belet. Men vond

derhalven goed, aangezien zy ook had-

den moeten wykcn , om met het fchip

de Son voor 't Kiifteel te komen , in ho-

Portu-

geefcn.

KEN. 17
pe, dat Zy nu ook wfcl meefter,zoo van
't Kafteel, als van een kraak met nage-
len , daar voor geladen leggende , zouden
worden.

Dit waren ondertuflchcn maar bloote

inbeeldingen ; want na dat zy dus 8 we-
ken voor 't Kafteel gelegen hadden,
moeften zy hun beleg opbreken , en door
gebrek van volk vertrekken, alzoo de Am-
boineefen hen wel veel manfchap beloofd ,

maar zeer weinig bygezet hadden , zoo
dat het meeft op de Hollanders aan-

quam.

Eer zy nochtans opbraken deed men 't

Kafteel,en de kraak, noch wakker befchie-

ten, en dezelve opeiffchen, al 't welke
de Portugeelên geduldig verdroegen,

wel wetende , dat zy door 't regenmoe-
fon het daar niet lang konden hou-
den. OndertuiTchen wierd 'er een kanon- Ongeluk

fchoot in de chaloep van 't fchip de Son^" 't fchip

gedaan j waar door het kruit in den^ °g_

brand raakte, en 16 man ellendig ge- vallen.

3uetft wierden. Een van dezelve beftierf

it j doch de anderen quamen weder te

recht, en dit was al de fchade, die de
onzen voor 't Kafteel geleden hadden.

Men zond de chaloep van 't fchip de

Son na Banda , om tyding van 't voorge-

vallene in Amboina aan de 2 andere fchc-

pen te brengen ; doch zy moeften , we-
gens 't onlbaimig weder, te lojg kee-

ren.

Daags daar aan dreven zy met 't fchip

de Son van voor het Cafteel de baey we-
der uit , dat een groot verflagenheid on-

der de Amboineelën gaf, te meer, alzoo

zy even voor van der Hagens komft hun
befte Coracora's , te weten , die van Noef-
lïmivel , waren quyt geraakt , die hen door
de Portugeefen ontnomen was ; weshal-

ven zy zeer verward de vlucht namen.
Kort daar na het weer wat beter ge-

worden zynde , veitrok de chaloep den
20 Augufti weer na Banda, terwyl men
voor 't fchip de Son zoo veel nagelen

zocht, als 'er te bekomen waren. Zy nu,

bezig zynde met die te laden, zagen de

fchcpen de Son en de Maan den 18

September volladen voor de kuft van Hi-
toe by hen ten anker komen, om zamen
na 't Vaderland te vertrekken j doch al-

j^^j.

vorens heeft de Zeevoogd van der >Kï-ftever-

gen met de Inlanders het eerfte verbond bond

gemaakt, belovende dat hy de Portugec- ^oor Ka»

(en allen afbreuk doen zou, mits datmen„,''
"'

daar een veftmg maken, de Inlanders den jcn In-

arbeid daar toe doen, en de Hollanders landergc^.

kruit, lood, gefchut, volk , levens-mid- '"^^'^^•

delen, en 't verdrc daar toe noodig, ver-

zorgden, waar tegen de Inlanders beloof-

den , dat zy alle hunne nagelen aan de Hol-

landers tot zekere gezette prys leveren

zouden.

Ridjali verhaalt in zyn 20 Alkitfaeeni-
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1% ambonsche
ge andrc omftandigheden ontrent dit ac-

coord,dic wy hier bevorens konncn zien.

Een Na dit gefloten verbond begon de Am-
veftuigoPboinees zoo vicrig ann die velHng, die

Noe° oc J"^" °P Hatoc Noekoe , een hooge klip

gebouwd, ontrent Kaytctto, begreep, te werken, dat

dezelve in korten tyd klaar raakte. De
onze noemden dit 't Oallccl van Verre

}

doch de Inliuuiers Kota Warwyk, of

Warwyks vcrting. De Zeevoogd voor-

zag de zelve van f metale en andere Huk-

ken ,
gelchut met de verdre noodige am-

munitie en Icvcns-midddcn, en Itcldeals

hoofd eenen Jan Dirkfoon Sonmnberg met

Waarop i7 vrywillige foldaaten 'er op > na 't

Iiycenig welk verricht te hebben, Steven van der

vollt liet. j^agen op den 8 ( )fl:ober met die 3 fche-

pen ; na dat hy beloofd had met een groo-

ter macht ten eerllen weder te zullen

komen , na Bantam verzeylde , daar hy

den ip gelukkig ten anker quam.

Hy bleef daar tot den 14 Febr. 1601,

vertrok doe na 't Vaderland , alwaar hy

in Aiiguilus voorfpoedig aanlandde.

Htews- Ondertuflchen quam t'allen gelukke

kerk Jacob Heemskerk in 't jaar 1601 met de

"'^^^^^'^"fchepen Holl.mdia en Överyflel, vanwe-

1601 iütg^" ^^ "'^"''^'^ ^"""'P^"''''^' in Amboina

Ambóina om daar lading te zoeken , waar toe hy
mede. goede gelegenheid kreeg, alzoo Sonnen-

berg^ 't hoofd der velling, 300 bharen

nagelen verzamelt had, en genegen was

die aan hem over te geven , vermits hy

de veftihg niet voor bequaam noch rterïc

genoeg aanzag , om 'er die , en ook hun

Zelven , langer in te vertrouwen , te meer,

dewyl hen nu alles begon te ontbreken.

Hy keurde derhalven bert alle zyne na-

gelen in deze fchepen te laden, en met

zyn volk daar m over te gaan , wa:ir me-
de hy in Juni 1601 van hier vertrok.

Een groot geluk was dit vooi hem,
want had hy maar tot den 9 Febr. \6oz

daar gebleven , 200 waren zy met alle

die nagelen zckerlyk weg geweeft, alzoo

Don Atidrea Furtado de Mendsfa tocntnct

zyn Vloot in Amboina veifcheen, en al-

les als een onweerllaanbare vloed
,
gelyk

wy bevorens reeds getocmd hebben , weg-
nam.

Daar ftonden die arme Amboineefên

nu weder voor de woede der Ponugeefen

zoo bloot als ooit
,
gelyk zy 't volgende

^'**'^''inar onder Furtado ook niet Avcinig ge-

d<x)t Far-voelen daar van gehad hebben ; doch al

tojlt, va» hun hope was op het verbond nKt den
(ter Ha- wakkeren 7,eevoogd Steven van der Na-

ïi/va-?'"
gemaakt.

ridit'is
Deze niet minder om henbekommerd,

was A. i'ïo^ in December met een Vloot

van 1 1 fchepen uitgeloopen , doch quam
niet eer dan in Deccp.iber 1604 voor

Bantam, om dat hy eerit Mofambique
(daar hy een Portugeefche kraak verover-

de) en dvar na de kuit van Malahor aan-

gedaan , en aldaar met den Samoryn een

verbond gdloten had.

Na de verih-oying door Furtado onder

de Amboineefên gemaakt, was Capitein

Hitoc, -Jf/i;/ genaamd , van NauenL;un,
over Mamaio en Ihamahoe , m Band.-i

gevlucht, daar hy z Hollandfche ichc-

pcn vond, met welke hy aan Steven van

der Hagen na Holland fchreef, keerende

daar na met eenigc Ja\ aanlche Jonken
weder na Hoewamohel , daar hy de zynen

op Loehoe, en elders, niet weinig ver-

fpreid vond.

Alzoo nu de tyd , by den Zeevoogd DeAm-

van der Hazen eelteld, al sckomen was,°^'"/^'^"

vonden de Hitoeëlcn goed, met deze^j^^^j^^^j^

Jonken van Java ook cenige gezanten na die van

Jakatra of Bantam te zenden , om te ver- der Ha-

nemen, of hy noch niet mocht aange-^'"

land zyn.

Deze waren Arigoena , zoon van Capi-

tein Hitoe Tepil , als ook Sibori zoon van Ta-

halille TanihitoemeJJcn en Lecalombejji ^ wel-

ke twee eerlle uit naam der Hitoeëfen

,

en de laatlle uit naam van den Koning
van Nocffiinivel , derwaards vertrokken,

in hope van hem of daar te vinden, of

ten minrten tyding van hem te hooren.

Zy vonden hem by hunne komft noch
niet 5 maar eindelyk daagde hy voor Ban-

tam in Januari 160 f op en zy porden A. ifoj.

1 1 i_ r voorBan-hem met al hun vermogen aan ,•om Ipoe-
^^^^ q„j.

dig na Amboina te vertrekken. moeten.

Hy vertrok derhalven ook den 17,
quam den if Februari ontrent Bima,
daar hy een Portugeefch fchip verover-

de , waar in de Ponugeefche Land-
voogd der Moluccos was. Hy quam van Zyne ver-

Malacca, om na Amboina te llevenen , richtin-

nict anders dan met buskruit en ammu- S*^" ''""

nitie van oorlog geladen zynde. cnTomit
Den zi Februari liep Steven van der \vih\r^-

Hagen met 9 Hollandfche fchepen , en boina.

dit Portugeefch fchip, in de baey van
Amboina tegen 't vallen van den avond

,

en noch die zelve nacht ontrent de Laha
ten anker. Daags daar aan m.ct landen

bezig zynde , begaven zy zich na het

Kafteel der Portugeefen , doch eer zy
daar quamen , zond hem de Portugeefche

Landvoogd, GafpardeMeh^ in een Pa-
rahoe met t Portugeefen een brief tege-

moet, met lart , om die aan den Zee-

voogd der Vloot, die daar ten anker lag,

te ge\'en. De inhoud van dezen brief

was , wat zy daar te doen hadden , wat
zy van die vefling liegceiden, die hem
van de Koning \anSpangientoebetrouwt

was.

De Zeevoogd van der j%gf»gafter- Daarhy

ftortt daar op tot antwoord, dat hy vandcnPor-

Gr^rt/" A/««;;Vi van Nafliiu derwaards ge-^"j^'"^*

zonden was , om het Kafteel , en 't Èy- Land-
land Amboina in te ixmeii} een ant- voogd

woord , dat hen ten iiiterften verbaasde , dwingt 't

en

I
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Kafleel, en waai' op zy ten ecrften afifcheid van
en geheel j^,^ Zecvoogd namen , met belofte , van

aan^im^^^'^'^
fpoedig weder belcheid te zullen

over te brengen.

geven. Ondeituflchcn fchokten de fchcpen,

die haar anker weer gelicht hadden, al

fagtjes na 't kafteel toe, voor 't welke

zy ontrent thien uuren Imorgens ten aii-

kcr quamen, dreygende, bydeminltete-

genlland, het uiterlle -, doch de Land-
voogd, die zeer laihertig was (gclyk na-

derhand uit 't volk , en de voornud die

'er in was , bleek) liet het daar niet eens

op aankomen , en dcwyl hy geen luft

had, om 'er zich uit te laten Itonnen,

begon hy ten eerftcn van een accoord

,

en van de overgave van 't kalleel te fpre-

ken. Hy zond dierhalven eenige gevol-

magtigdcn a;in den Zeevoogd van der

Hagen , die na veel gefpreks over en we-
der, het daar op eens wierden, dat het

alle viye en ongetrouwde Portugeefen

vry rtaan zou , uit Amboina te vertrek-

ken , doch dat de getrouwde viyheid

hebben zouden , om daar te blyven , mits

dat zy den eed van getrouwheid aan de

Heeren Staaten^ en aan zyn Excellentie

Graaf Maurits , doen zouden. Daar
benevens w;is bedongen , dat ider een

roer, of musquet, zou mogen mede ne-

men , en verder zou al het gefchut , am-
munitie, en alle wapenen des Konings,

of wat verder in 't kalleel was, daar in

blyven.

Daar op trok den Onder-Zeevoogd
met fo mannen op 't kalteel, ftekende

daar een vliegend va;indel op, en men
fchoot uit de fchepen niet weinig fal-

vo's.

Sterkte Wat nu de flerkte van 't Kafteel be-

ffif
^^' trof, daar wierden in. de dertig Itukken

metaal gefchut, en mim 600 Portugee-

fen , die 'er uit trokken , behalven de

gene, die in 't Eyland bleven, gevon-

den , met welke de Landvoogd , zoo hy

maar eenige kloekmoedigheid , of eer in

zyn lichixam gehad hadde, immers zul-

ken wel voorzienen vefting noch lang zou

hebben konnen verdedigen , maar zyn

gewiffe overtuigde hem , dat hy veel meer
vyanden binnen in 't Eyland , als d;iar

buiten , vinden , en dat hem dit eindelyk

dan zeer qualyk opbreken zou.

Waarde De peifoonen, die hier nog bleven,

Portugee-waren 46 Portugeefche huisgezinnen in

getal, die den eed van getrouheid aan

ons deden. De andere wierden in 1 fche-

pen , door de onzen van hen veroverd

,

ten deele na Manilha , ten deelen na So-

lor, gezonden.

Dus kreeg de dappere van der Hagen
die fchoone vefting , en Landvoogdy
van Amboina, het eerfte procfftuk van

de Mogentheid der Nederlanders in de

Oofterfche Landen, en het eerfte Land,

fen ble

ven,
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dat de E. Maatfchappy in Indien
veroverde : te wonderlyker , alzoo hy dit

zonder Hag of ftoot , en zoo gemakkelyk
in zyn geweld bequam : een zonderlinge
genade van God aan ons, en een zicht-

bare ftraffe aan de Portugeefen, wegens
hunne geweldenaiyen en wreedhedai
aan die arme Amboineefen geoeftend.

Na dat de Zeevoogd Iict kalleel van Frei/erik

alles voor een jaar voorzien , met voLli ^""""'"f

wel bezet , en als eerfte Landvoogd Fre- Land-
derik Houtman , van Gouda (of, zoo andre voogd
meinen , van Alkmaar) daar over gefteld hier A,

had, vond hy goet, dat vyf fchepen ''^^J-

van zyn Vloot, te weten Dordrecht (dat

het fchip van den Onderzeevoogd Corne-

lis Sei^ajliaans^oon was) Wellvrielland, Verdee-

Amfterdam, Gelderland en Medenblik, !^"8^'1'^^^

na Tidore zeilen, en het fchip Hoorn 11*» ^sr

hier blyven , terwyl hy zelf met zynHagens

fchip de Vereenigde Provintien na Ban- ^«"ich-

da zeilen zou. Daar op zyn die vyffchc-
""^'

pen met den Onderzeevoogd na de Mo-
luccos vertrokken, om de Stad Tidore
aan te taften

,
gelyk wy dat breeder on-

der de lloffe der Moluccos verhandelt

hebben.

Men gaf ook voor 't vertrek van van 't Kafteel

der Hagen na Banda, dit kafteel, in plaats
""ly**^'^"

van des zelfs ouden, nu den naam ^anJ^^£,^_
Viftoria, en men beval vcortaan alle jaar

de verovering van Amboiim op den zj
Februari te vieren, met 'smorgens een
danli-predicatie te doen , en 's namiddags
de borgery te laten optrekken, welker
nieuwe hoofdluiden men ook belaftte op
dien dag te verkiezen.

Na dat nu de Heer //o«/«?a» tot Land-
voogd over Amboina gemaakt was,
heelt hy ten eerften zyne gcdagten laten

gaan over de zaaken, die hy oordeelde
tot den welftand der E. Maatfchappy,
en tot zynen plicht , als beftierder van
deze aanzienclyke Landvoogdy, te bc-
hooren.

Het eerfte, dat hy deed, was dathyal Houima'é

de Inlandfche Grooten , de Koningen , neemt

Pati's, en Orang Kaja's by een riep, en ^^^^''^

den eed van getrouwheid afnam , aan-
^/„""i'i^u.

gezien zy alle , door de Portugeefen by wen eed
verfchcide voorvallen , doch vooral A. af.

i6oz, door Don j^ndrea Furtado de Men'
dofa overwonnen , en aldus ondcrdaanen
van de Kroon van Portugal of Spanjen
geworden zynde , buiten alle tegenfpraak

ook nu onderdaanen van haar Hoog Mo'
gende , of van den Staat der Vereenigde

Nederlanden^ en van de E. Maatfchappy^
geworden waren > doch die van Hitoc
zag men toen maar als bondgcnooten

,

en niet als onderdaanen , aan
, gclyk zy

ook zoodanig den eed van getrouwheid
afleiden j ook liet men hen noch by hun
oude wyze van 's Lands beftier, onder

den Capitein Hitoe^ en de vier Hoofden
D j of



Hy doet

de Hitoe-

efcn 't

contra (ft

met van
der Ha-
gen ge-

maakt, op
nieuw be-

fweeren.

30 AMBO
of Oppergcbicders van 't Land, blyven,

zonder eenigc verandering ontrent de re-

geering van de kufl Hitoe te maken,
die haar begin met dertig dorpen van

Negri Lima nam , en zich tot Tïel (ge-

lyk wy in de befchryving van deze land-

llreck getoont hebben) uitilrekten.

Ook bragt deze Heer het cerile con-

traft door de Amboinecfcn met den Zee-

voogd, Steven van der Hagen gemaakt,
in het net, liet hen dit by Renovatie

weder befwceren

,

ten , namaals met
alzoo ;ille de contrac-

die van Hitoe ge-

maakt, hier toe, als tot het grond-con-

traft, betrekking gehad hebben.

Het contraót zelts luid aldus

:

Hetac-

coort tuf-

fchen de
Hitoeë-

fen , en
Steven

van der

Hagen
aange-

gaan.

Accoord gemaakt door den

Capicein , en ook de hoof-

den van Hitoe, endeden
Admiraal Ste'ven van der

Haj^^en.

A Lzoo de Hollanders met de huipe Gods,

{als namentlyk den Heer Admiraal Ste-

ven van der Hagen, endc zynen raad van

de fcheepen) ons vcrioft hebben uit de handen

van de Portugeeien ^onze vyanden^ {te voeten.^

o«iCapiteinHitoe,f« alle hoofdeneen in'woon-

ders van Hitoe , ende alle de Steeden daar

ontrent gelegen) ja dat meer is dat de Hol-

landers , ons alle onze Landen en Steden weder

in handen gegeven hebben ^ en laten bezit-

ten^zoo beloven om deze weldaadwy Capitein

Hitoe, c« alle de Hoofdeneen de omleggende

Steeden , ende zweeren de Staten Ge-
neraal van de vereenigde Nederlanden , zyn

Prinlzelyke Excellentie , ende den Gouver-

neur van Amhoina e
gebouw en getrouw te

zyn , zo lange als wy leven. In den eerften ,

zoo zweeren wy Hoofden al te zaani den

Gouverneur te ajjifteeren tegen alle vyan-

den^ die iets tegen hem zouden willen atten-

teeren , 't zy te water of te lande.

Fan gelyken zweeren wy voorts , dat wy
aan niemant zullen cenigen nagelen verkoo-

pen^ als aan de Hollanders, ten zy met

vooriveeten van den Gouverneur.

7'cn anderen
e

zal een ider leven in zyn

geloove^ ''t geen hem Godin V hert Jluerd^

ofte zoo hy meent zalig te worden ^ dog

dat niemant de andere zal mokfleren nog

ovcrlafl doen , en zoo 7 geviel^ dat eenige

Hollanders weg liepen na Hitoe , ende

die quartieren, zoo beloven wy den Gou-
verneur, fzynen verzoeke^ de zelven we-

der in handen te leveren , en of daar imant

weg liep van Hitoe by 7 Kaileel, zoo

zal den G(Hiverneur gehouden wezen aan

die van Hitoe de zelve wederom te le-

veren.

Of V ook geviele dat de Hollanders

eenigc overlaji deden , of onbehoorlyk in

huis van de inwoonderen liepen .y zoo zal

N S C H E
den Gouverneur gehouden zyn Jlraffe daar

over te doen. Ook zullen de Lrwoondcrs

niet gehouden zyn de nagelen aan '/ Kaf-
tcx;l te brengen.

Ende of de Gouverneur ons tot eenige

werken dcde roepen , zoo zullen wy ge-

houden zyn die van üelillva , ende die

van Oclilima te helpen ^ van gelyken die

van Ocliüma, aan die van üliiiwi. O-
ver welke beloften zuo bcloove ik Gouver-
neur van wegen de Hceren Staten Ge-
nera;d , der vereenigde Pro\'incicn, ende

zyne Prinfzclyke Excellentie , Capitein

Hitoe \ ende alle de Hoofden , ende onder -

zaten van die quartieren, te zullen hel-

pen , en by te flaan , als ons eigen Natie
tegens alle haare vyandcn. Dit verbond^

en vafl accoord hebbc ik Capitein Hitoe
met de Orang Kaja's vernicude en weder
op een nieuw gcapprobeerd ^ ende ondertee-

kent , in prcfcntie van den Gouverneur
Frcderik Houtman, in V Kafteel van
Amboina, den 10 dag van de maand ]oc-
madil Awal , in 'tjaar Mohhammed's , dui-

zend negentien , V welk is A°. Chrifti den

p. AugulH lóoj-.

Ook maakte de Heer Houtman ia

Amboina voor ecrfl: geen verandering

ontrent de zaalven van den Godsdienlt

in opzicht van de Chriftencn, onderde
Inlanders door de Portugeefcn gemaakt,
latende dit op zyn beloop , tot nader

en beter gelegenheid.

Men moet zich ondertuflchen niet Staat

verbeelden , dat jegenvvoordig , by dit van Am-
eerrte beginzel , de Landvoogdy van tio'"*

ff

Amboina zoo groot, en zoo wyd van
^'^' '^

uitihekking onder de Heer Houtman
geweeft zy, als zy metter tyd onder
de volgende Hecren Landvoogden is

geworden j geenzins : want de Eylanden
Ceram (in opzicht van de Moorcn al-

daar) mitsgaders Boero, Manipa, Am-
balau, Kelang en Bonoa, Honden toen
noch onder den Koning van Ternate,
den welken wy, als zynde onzen eer-

llcn Bondgenoot, geenzins de Landen,
die de Portugeeien hem voor een tyd
zeer onrechtveerdig onttrokken hadden,
konden onthouden j maar witren gc-
noodzaalit, die weder aan hun rechten
Heer over te geven.

Echter is het zeker, dat deze Ey-
landers, fchoon onder den Koning van

Ternate ftaande , met der tyd mede
goed vonden, om met ons, ziende hoc
vreedzaam , rcchtveerdig en minnclyk
wy de andere Amboinecfcn handelden,

in verbond te treden , 't geen daarom
re gemakkelyker toeging, om dat hun
Koning reeds onze bondgenoot was.

Men moet zich ook geenzins ver-

beelden, dat de dorpen op Leytimor,

en elders, zoodanig gelegen waren, als

zy
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^ nu :5yn: want de gedurige oorlogen

lT(iet de Portugeefen hadden hen ge-

dwongen hunne toevlucht meell na de

gebergten, en deze en gene ontoegnng

kelyke heuvels j te nemen, duar zy zich

vali gemaalct , hoewel zich zommige
ook wel ontrent het Kalleel metter

woon begeven hadden ; en men zal zien

A^at moeite men van tyd tot tyd noch
gehad heeft, met zommige dorpen van

hare heuvels af te doen komen, om,
volgens menigvuldige bevelen der Land-
voogden, aan 't Ihand te komen woo-
nei>.

De Dorpen , die deze Landvoogd toen

bp Leytimor vond , waren deze : JVIard-

heyjia , NoelIIinivel , Latoehalat, Ha-
tive , Tawiri , Halong , Soya, Aman-
tglo j Hoetoemoeri , Hatalaë , Nako

,

Kilang , Erna , Hoekorila , Roeton

,

Leahari , Baguala , Soeli , Tïel , Way

,

Hatoe, Amahoefoe,en Oeriraeflèn.

jiZy wai-ai 25 in getal > waar van de

§v,eerfte j nevens die van Amahoefoe,
Ocrimeilen en Way, ontrent het Kaf-

teel woonden; doch de 3 laaclte, nu
VQor geen vy.md bcvrcefl , keerden we-
der na hare eigen Landeryen, en oude

doipen , daar zy door de Portugeefen

uit, verj;iagt waren. Op de kult van

HJXoe waren 50 dorpen , zoo als wy
die in de befchryving van deze Land-
Iteck bevx)rens aangewezen , en in

de Uliafler-Eylanden mede dezelve

dca:pen , die wy daar befchreven heb-
ben, .j-^j/jü )L.Lfii.Lc(..i iijTJUiL .""

, -i-^l

-Alle deW ingezetenen wjtrèn ^ oföe-
lifiva's , of Oelilimas , dat is , zy hiel-

den 't of met het gefpanfchap van ne-

gen, of met dat van vyf, zy namen
beide ooripronlc uit de Moluccos. De
eerlle Faótie fcheen op de Ternataanen

(daar p' Ryxraaden nevens den Koning
waren) en de andere op die van Tido-

re te zien. Dit verfchilde niet veel van

Hoeks en Cabeljaeuws , in de oude Hol-
landfche tyden.

De Oelilima's zyn alle Mooren ; (hoe-

wel 'er ook wel üelifiva's onder lopen)

doch de Oelifiva's zyn Chriftenen, Hei-

denen en Mooren onder een, en deze

Fa&ie of partyfchap heeft zich niet

alleen in Ternate en Amboina , maar

ook in alle de Eylanden daar rondom-

me , verfpreyd , en wat moeite men ook
gedaan heeft , die naam , en faftie , is

tot nog toe by den Amboinees geble-

ven.

De Heer Landvoogd Houtman be-

vond het Kalleel Viftoria in 't jaar

1 606 in een vry flegtcn rtand , en niet

in ftaat, om eenige tegenweer vanbe-

lang te doen , zynde meeft een bulle-

bak voor de lafhertige Inlanders. Het

was maar meeft van zce-fteenen op-
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gezet, en had geen aarde wallen achter
de gordynen j ook waren des zelfs pun-
ten kleen , flegt gefteld , en zonder
grachten, zoo dat men 'er aankomen
kon , als men maar wilde.

Hy vertoonde alle deze gebreken aan
de Inlandfche Grooten , en wees hen
aan, hoe licht dit te helpen was, waar
op zy haar volk belaltten eenige kalk
te branden, die tot het opmetzelen vari

de punten vooreerft gebruikt wierd.

In het eerfte jaar of twee viel 'er

niet veel voor voor dezen Landvoogd te

doen.

Ondertuflchen verfcheen hier den 4
Maart 1607 de Opperkoopman , Paulus
van Solt , met het fchip Medenblik , vin-

dende hier leggen het jacht Enkhuifen

,

geladen met nagelen , en 't jacht het
Duiflcen, dat van Nova Guinea geko-
men was. Zy lollen daar de goederen Komft
en leVens-middelen , door hen voor de- van van

ze Landvoogdv medegebragt , bellaan- •^*'''

>

de in ^ji planken, fo ribben, 2- affui-^^"j.^^.y||;

ten
, 497 pond gedroogde vifch , i fooo ting hier,

pond ryft , 8633 pond boonen y f5-0

pond boter, 2 f40 pond groene erweten,

9800 pond graeuwe dito, en 78 potten a-

rak.

Den 18 quamen'er4Coracora's, met
3fo .mannen bemand, voor het Kafteel

Viftoria, waar op als Hoofden Kimelaha

Baffi Franggi^en Capitem Hitoe , waren,
welke den Heer Landvoogd ontboden
had , om eenige wederfpannigen , die het
in hun hert nog met de Portugeefen
hielden, en zich als verraders gedroegen,'

te ftraiFen.

Ook had de Capitein der vefting Vi-
ftoria iets misdreven , waar over hy den
zj dito op het fchip Medenblik vaftgc-

zet, den zf van zyn ampt geheel afge-

zet , en geordonneerd wiert , om met
dit fchip na Jalcatra , of Bantam , verzon-

den te werden, dat vooreeril den z6van
daar na Banda vertrok ; doch quam
den 7 April weder, en bleef hier tot de
kom 11 van den Zeevoogd CorneJis Mate-
lief de Jonge.

Deze verfcheen hier den 29 Maart
1607 (zoo als 't fchip Delft daags te vo-

ren ^'an hier na Banda gezeild was) met

f fchepen op de Reede , te weten O-
rangie, Mauritius, Erafmus , de fwar-

te Arend, en de Kleine Sonnc, buiten'

welke hier nog 't fchip Enkhuifen, en
't jacht het Duifken lag. ]^cze Zee-

voogd , de verovering der onzen in Am-
boina A. ï6of, het zelve jaar, dat hy
met een Vloot van elf fchepen uitvoer ,

'

verftittn hebbende , heeft zich detwaards

gefpoed , om hen alle nodige hulp toe

te brengen.

Ten dien einde had hy in November
1606 zeker Portugecfch fchip, Santjai-
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ontrent Nagapatnam door

taanfclie

geianten.

hem van die Natie genomen, na Am-
boina met eenige ryll, en zyne verdere

beveelen , met 80 Hollanders onder den

Koopman , Cornelis PicUrszooii va?t der

Afcif uit zyn Vloot ontrent Qiieda (by

Djohor en Malacca) gezonden, doch dit

fchccpje den 13 December van Ban-

tam vertrokken, was ontrent de Straat

van Bali gebleven, en 't goed mecft be-

dorven, hoewel 't volk op 4 Parahoe's

van den Koning van Djohor daar noch

afgekomen was.

Mdtelitf '/.üo ras de Heer Matelief hier ten an-

verfchy- ker gek...mcn was, quam hem de Heer
ning '"f' Landvoogd Houtman verwelkomen, en

kennis geven, dat alles daar nog zeer wel

iiünd.

Alsook Hy vond hier ook de twee Ternataan-

van eeni-fche gezanten, te weten, den Kaitsjili

ge Terna-of Prins ylali , en Kimelaha Adja , die

door den Koning van Temate na Ban*

tam gezonden waren, om de hulp der

Hollanders tegen de CalHliaanen, die A.
i6c6 onder Pedro d'Acunha Ternate, en

alles, weder veroverd hadden , met allen

ernlt tp verzoeken. Zy vernieuwden dit

hun verzoek nu ook by hem , en de Zee-

\'oogd Matelief dit met zynen breeden

Raad , en den Landvoogd Houtman , ry-

pclyk overlegt hebbende , wierd 'er be-

lloten , hen , zoo veel het mogelyk wasj te

helpen.

Houtman De Landvoogd Houtman ^va^ kort daar'
fielt in, de na de buiten-comptoiren bezoeken, om

comptói-
"^olgÊns een zeer goede van hem ingertel-

renjaar- de gewoonte , dïe men zedert jaai'lyks

iyks eens opvolgde, te zien, hoe het daar onder de
te bezoe-

iii];xnders gefield was , en of ider zyn

jgjjongj
plicht ook waarnam. Hy deed dit te

meer , alzoo hy gehoord had , dat

eenige dorpen op klecn Ceram , of Hoe-
wahomel , de tegenfpoed des Konings
van Ternate, door de Portugeefen hem
overkomen , verllaan hebbende , zich zyne
gehoorzaamheid onttrokken , en voorge-
geven hadden als een Rcpublycq, even
als die van Banda, te willen leven.

Opftand Dit deden die van Lellidi en Cambel-
vandie Iq, ftellende zich zeer weerbarihg en

^j^"g^ trots tegen des Konings Kimelaha, Bajji

Cambcl- pTan^t^ aan , die da;ir o\fer ook reeds

lo. zyne klagten aan den Landvoogd gedaan
had , verzoekende dat hy hen weer tot

hun plicht wilde brengen.

Dit Wits dan de oorzaak , dat hy goed

gevonden had , de eerde Hongi , ofAm-
bonfchc oorlogs-vloot, zynde eengroot
getal Coracora's , van alle dorpen onder

zyn gebied llaande, als ook die van Hi-
toe en Loehoe , aan het Kalleel te ont-

bieden, en, na rype bcrading , met de

2elve na Ceram te gaan, om deze we-
dcrfpannigen onder hun wettigen Heer te

brengen
,
gelyk hy dat ook loffelyk uit-

gcVoert , en twee Orang Kaja's, die de Die hy

belhamels ii'aren , mede gebragt heeft , ^^^f "^ot

die eenige tyd aan 't Kalleel gehlcvc-n,J|'^['/5^^^

doch naderhand , op goede beloften , we-
der na hun land gezonden zyn.

Hv had ook op Hocwamohel met
die van Cambello en Loehoe afgefpro-

kenj voortaan fo Ryxdaalders voor een

Bahaar nagelen^ en hen de kleeden ook zoo
goed koop, als de Javaanen en Maleycrs,

te zullen geven, komende den if April

van dien tocht weder aan 't Kalleel.

De Heer Matelief ondertuilch «n ver- Matelieft

m;undc de hoofden, die t'huis gebleven o'i--r-

waren, tot alle trouw en onderdanigheid „'^ ""•

lun den Heer Landvoogd , vragende , ofgedrag.tn
zy ook iets ten lalte van hem, of vanverdreor-

deze Regeering, te zeggen hadden. Zy '^'"'^ '^oof

zeiden van neen, en dat alles nu welwas, f.™ °P

hoewel het in 't ccril met de foldaaten^eit.
°

in 't wild geloopen had , alzoo zich de-

ze en gene nu en dan wel zeer dronken
gedronken hadden , en ook idcr^ tot

groote ergernis der Inlanders , een byzit

voor zich genomen had j om 't welke
voortaan af te Inyden, hy op 't ernftig

verzoek van de Inlanders toegeftaan

heeft j dat de foldaten met hunne doch-
ters zouden mogen trouwen , behalven

dat hy ook eenige nieuwe orders ontrent

de zaaken van den Godsdienil (gelyk

wy op zyn plaats tooncn zullen) gellelt

heeft.

Hy beloofde verder, dat zy voortaan

met alle zagtheid en rechtveerdigheid bc-

ftierd, en tegen allen overlall: van de fol-».>

daaten, en anderen zoodanig befchermC'
zouden werden, dat zy niet de minfte

reden zouden hebben om te klagen.

Na dat hy nu al het noodigc in Am- Neemt
boina belleld, en zyne hatile ordres iundric Am-
den Landvoogd Houtman gegeven had, ^'"".'^^"

heeft hy, alvorens te vertrekken, en om^^
p'^^^^J

den Iniiuider nog meer aan ons te ^'er-cen na

binden, drie Amboineefche jonge Prin* Holland.

een van 1 o a 1 1 jaaren ( waar vandeeene
de jonglle zoon van Capitein Hitoe^ Ha-
laene , de tweede van Afarcus , den Hoe-
kom van Hati\'e , Laiirens , en de derde \'an

Antoni , Orang Kaja vun Taviri, Mar-
//w/;o genaamd was ) mede op zyn fchip,

na 't Vadciland nam , belovende te be-

zorgen , dat zy weer in hun Land zou-

den keercn, indien zy in 't leven ble-

ven.

De eerfte was de zoon van een onzer

belle vrienden , en hy nam die mede,
om hem niet alleen ons Land te toonen,

maar om hem , namaals tot de Regee-
ring in zyn vaders plaats komende, ge-

legenheid te geven, om zucht voor on-

zen Godsdienll, en wyze van Regeering ^

j

te krygen. De vader, Capitein Icpi/^ gaf

hem twee Bhaarcn nagelen , en ipz.

1 Ryxdaalders mede , om zich daar vzn

1
op
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op zyne reize te bedienen.

De twee andere waren zoonen van

twee onzer geveinsde vrienden , die den

Portugees in hun h rt nog aanhingen,

en veel laiteringen , door hen tegen ons

uitgebraakt, noch geloofden, om van 't

welke hen een ander denkbeeld te ge-

ven (alzoo zy ons maar voor Zee-roo-

vers, zonder Land en zonder wyze van

Regeering, menigmaal by hen hadden

uitgeicholden) hy nut oordeelde de kin-

deren dezer OrangKaja's het tegendeel

in ons Land te doen zien j te meer , al-

zoo Don Marcus van Hative ten tyde,

toen hy na Goa van de Portugeelen ge-

bragt was, veel eere by den Onderko-

ning genoten , nevens hem te peerd ge-

reden , en daar zeer veel tot nadeel van

onze Natie gehoort had} 't welk de

Heer Matelief grondig wetende , zoo

wilde hy hier door toonen, dat het de

Nederlanders ook aan geen macht , nog
genegenheid ontbrak, om den Amboi-
nees , niet alleen hier , maar zelf in

Holland , veel eere en vermaak aan te

doen.
'Zynver- Hier op nam hy zyn affcheid, zoo
ttck na

yjj^ jjg^ Landvoogd als van alle de In-

.

' landfche Grooten, en veixrok uit Am-
boina den 5 May 1607 met 8 fchepen

na Ternate ; daar hy gelyk wy onder die

ftof reeds getoont hebben , den 1 3 ten

anker gekomen is.

Den I o Maart 1 608 , quam de Zee-

voogd , Paulus van Gaarden met acht

fchepen voor het Kaileel Vicboria ten

anker , by welke den 2 1 het fchip Delft,

met nagelen geladen , op de reede geko-

naen wiis. Den 25 w;\s Capitein ////oe

met 3 Coracora's. de fchepen van dezen

Zeevoogd komen bezien, had die ver-

fcheiden maaien rond gefchcpt, en hen

veel eer met het affchieten van zyne haf-

fen bewezen.

Op den 2.0 April was de Heer Land-

voogd met verfcheide leden van zynen

Raad by de Heer van Gaarden aan boord

ten eetcn geweeft , op welke tyd Capi-

.tein Hitoe hem weder veel eer met 6 Co-
racora's, op een van welke een gezant

van Ternate was, aanged;ian heeft.

Deze gezant wicrd den zi met veel

ftatie in 't Kafteel gebragt, alwaar men
met den zelvcn zeer ernftig over de zaa-

leen van Ternate fprak , dat dezen Zee-

voogd beiluitcn deed zyn reize derwaards

fpoediger voort te zetten.

Hy vertrok derhalven den i o May 's

morgens ten 2 uuren uit Ambolna, met
zes Ichepen, en quam den 18 in Ter-

nate ten anker, alwaar wy zyn verde-

re bedryven, en ontmoetingen konnen
zien.

Die na Hy had in Amboina niet veel van be«

II. Dkel van Amsoina.

Caardens

komrt A.

1609
hier.
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lang Uitgevoerd ; maar daar is 't noch
flegter met hem afgeloopen.

In 't jaar 1609 den 21 Auguftusquam
hier met 3 fchepen Hollandia, de geë-
uniecrdeProvintien en 'DcMt^SimoHjans-
zoon Hoen (^Onderzeevoogd van dien wak-
keren Pieter Wilhmfoon Verhoeven , die

zoo Ichendig in Banda vermoord was) nu
als Zeevoogd op de Reede.
De Landvoogd Houtman had niet lang

te voren de vorige contraélen met de
Hitoeël'en aan 't Kafteel vernieuwt j dog
alzoo nu de Zeevoogd Hoen hier was,
vond men goed op den 7 September alle

de Orang Kaja's van Loehoe , Leffidi en
Cambello , en ook Kimelaha BaJJi Fran-

gi, aan 't Kafteel te roepen, met welke
hy toen een nieuw contraft, al voor twee
jaaren ontworpen, dog nu eerft tot zyn
volkomenheid gebragt ; aangegaan heeft,

by 't welke ook de onderdaancn van den
Koning van Ternate beloven , al hunne
nagelen aan de E. Maatfchappy te leve-

ren.

Het contraft zelf luid aldus :

Verbond-fchrift van de O-
rangKaja's van Loehoe,
Cambello , Lcflidi , als

ook den ürangKaja Bof-

Jiy en den Capitein Hitoe
ter eenre, en den Vice-

Admiraal Simon Hoen^tVk.

frederik Houtman , Gou-
verneur van Amboina ter

anderen zyde.

EErfielyk zullen de Chriftenen Chri-
ftenen en de JVIohhammediften Moh-

hammedirten blyven , doch en zal den een

den anderen niet molefieeren.

Ten anderen, zoo wie onder het Ka-
fteel van Amboina fiaan , die zullen onder

de Hollanders blyven , ende wie onder Hi-
toe ftaat , zullen 'onder Hitoe blyven , en-

de onder Loehoe , zullen onder Loehoe
blyven , als mede wie onder Leffidi ende

onder Cambello y?^«« , zullen onder Cam-
bello en Leffidi blyven , ende of 't geviely

dat imand onder zyn hoofden met en wil-

de fiaan , ende haar vergreepen ,
'/ zy die

onder de Hollanders, of onder Hitoe,
Loehoe , Cambello en Leffidi behooren^

zullen gehouden zyn malkanderen de zulken te

rechten, en flraffen, onder "'t recht van
zyn hoofden.

Ten derden , zullen de Hollanders op

om land zonder confcnt geen Kafteel of
Foit mogen maken , zoo lang wy in de

eeuwige vrindfchap zyn.

Ten vierden , zoo daar eenige van on-

ze vier Steden wegliepen onder '/ gebied

van den Gouverneur, z^/ hy de zelven

E aan

Ternate

vertrok.

Heen't

verlchy-

ning hier

A. 1605».

Die 't

contra (fl

met die

van Hi-

toe ver»

Dieuwti
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ons iveder leveren ^ op datze zulx niet

meer en doen^ ah mede zoo daar imand

van des Gouverneurs gebied wegliep, en-

de in eenige onzer vier Steden quam,

zonder conjcnt van den Gouverneur, zoo

zullen ivy de zelve weder leveren.

Ten vyfden , zullen alk de nagelen aan

de Hollanders moeten gelevert iverden,

waar van nu geen vafte pys gemaakt is,

maar wachten op V gebod van onzen Ko-

nink van Tcrnate, V welk wy allen ge-

lyk volkomentlyk zullen na komen.

Dit accoord van den Gouverneur, en

Vice-Admiraal voorfz. is gedaan uit de

name van de Heeren Staten ende zyne

Princelyke Excellentie in Holland, op

een TFoensdag den if dag van de maand

Djoemadil Awal in ^t jaar Mohhameds,
duizend negentien, dat is, anno Chrifti

den z6 AuguiH i6op.

Wy onderzaten van Loehoe, Leffidi,

Cambello, als ook alle de Oelifiva's,e«-

de Oelilima's van dien met den Orang
Kaja Baffi , doen' reverentie aan V Jlof

van uwe Majefleits voeten, ende bidden

Godt, hy uwe Majeftcit een langdurig

leven wil verkenen, voorders is de reve-

rentie van Baffi, ende wy uwe onderda-

nen , om uwe Majeilcit te kennen te ge-

ven , hoe dat den Vicc-Admirral, Si-
j

mon Hoen, ende Frederik Houtman
Gouverneur van V Calleel in Amboi
na, ons uwe Majefteits onderdanen

,

daar wy
dat

V Cafieel ontboden heeft

,

gecompareert hebben , zoo IS 7
ende Gouverneur
het oude accoord te

aan

alle

den

ver-

ver-

Vice-Admiraal

,

zogt hebben, om
nieuwen, dat tuffchen de Hollanders , ende

ons uwe Majefteits onderdanen gemaakt

is, waar op uwer Majefteits onderdanen

geantwoord hebben, wy V zelve door vree-

ze uwer Majefteit niet durven over ons

nemen, want V geen manier is, dat de

onderzaten voor haren hecre gaan , noch-

tans door V verzoek, ende aanflaan van
den Vice-Admiraal en Gouverneur, zoo

doen wy alle uwe Majefteits onderdanen

reverentie aan V Hof uwer Majefteits

voeten, dat wy alle fubmitteren , en vol-

komen willen en zullen naarkomen V ver-

bond , 't gcene tujfchen u, en den Prince

van Holland, gemaakt is, ofte zal ge-

maakt werden
,

gefchreven in V Kaftecl

van Amboina, op den maandag van de

vyfde maand Djoemadil Aval , in 'tjam-

Mohhammeds duizend negentien, o/anno
Chrifti den 26 Augullus i6op. ende

*B)as onderteikent aldus. Dit gefchreven by

tftiim Lolon.

Dit contraét heeft Capitein Hitoe niet

alleen als getuige , maar ook voor zoo
verre het hem aanging , onderteekend.

De Kimelaha,cn de Temataanen, deden
het ook , doch op goedkeuring van hun

ver-

N S C H E
Koning, die in November daar opvolg-
de.

Dit waren wel goede beloften j maar
gelyk alle de Mooren in hun hert vyan-

den van de Chriftenen zyn, alzoo is 't

zeker, dat zy zich van derzelve hulp en
vriendichap om geen andere reden be-

dient hebben , dan om maal' vooreerft

van de gcweldenaiyen der Portugeefen

ontflagen te zyn , belovende , om dit

oogwit te bereiken, alles wat men van E" toen

hen eifchte, en dat zoo lang houdende,
^^^^

^^'

tot zy de minfte gelegenheid maar kre- trok.

gen , om zich daar af weer te ontdaan

,

gelyk dat ook de ware reden geweeft is

,

dat zy \'an tyd tot tyd de bcfworene con-
traften zoo qnalyk nagekomen hebben.

Na dat nu deze Zeevoogd Hoen het

noodige hier bcfchikt had, is hy den 16

September na Ternate t'zeil gegaan, en
den 22 voor Makjan, ofwel voorGnof-
fukia , ten anker gekomen. Wat hy
ddar verricht heeft , hebben wy onder
de ftoftc van Ternate gezien.

In dit zelve jaar- i6op , op den i
J Houtmtn

Maart had de Heer Landvoogd ook een maakt

contraft met die van Hatoeaha , Caba\iw, ^'^n <^o"-

Cailolo en HalaHoe, onder 't EylandO- '^^^^"^

ma behoorende , aangegaan , waar by de Hatoe-

zelve zich volkomen onder onzen ftaat , aha.

en onder de magt van den Landvoogd

,

even gelyk zy bevorens onder de Portu*

geefen plagten te ftaan, viywillig ftel-

len , waar uit dan met eenen blyken kan,

hoe ongegrond de, eifchen al van Ko-
ning Hhamza , naderhand op deze dor-

pen gedaan, in zich zelven zyn.

Het contraét luid aldus

:

Nieuw accoord in den na-

me van haar Hoog. Mog:
ende den Prince van //ö^
la7idt aan d'eene zyde,
en die van Hatoeaha,
Cabauw t Caiboloi ende
Halaliocy vier negryenbp
*c Eiland Oma , aan de
andere zyde, gemaakt in

*c Kajteel ViEioria , in

Amboina den ij Maart
lóop.

EEerftelyk , met Godes magt heeft dert

Admiraal van de Hollanders, Steven

van der Hagen , de Portugeefen in

't Kaftecl Viftoria in Ambon in denjare

160J' vermeejlcrt ,ende overwonnen, alwaar

wy negryen Hatoeaha, Cabauw, Caylolo,

ende Hoelalioe, onder haar woonende, fla-

ven zyn van denVoYtugzc(c\\c\\ Konink aan

't Kaftecl van Ambon
, gelyk wy vaé ntt

voortaan, zoo lange als Wy leven, bnder de

gehoorzaamheidfiaan van haar Hoog Mog.
endt
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ende den Prince van Holland j als ook den

jegenwoordigcn Gouverneur van V Kaftecl

Amboin-i, Frcdcrik Houtman > en mede

by alle andei'e Gouverneurs , die naar hem
komen , in den name van de Hooge Over-
helt ende den Prins van Holland-

Die va» Hatoeaha, vier negryen<y zul-

len volgen , en ook naarkomen V recht van

den Gouverneur van 7 Kafteel Anibon

,

doch zy zullen in haren geloove blyven ^ zon-

der dat die van V Kaileel <, nogte de Hol'
hxïdtrs^haar eenige overlaftaanduen^ofhaar

' wegens haar geloof verjaagen zullen.Die van
Hatoeaha , vier negryen , zullen ingeen Chri-

ften negry mogen gaan eenige moetwildryven
^

of in haar hek lezen, of iemand Moors heb-

ben te keren , of lid van hare Mesdjid maa-
ken , volgens het Moors geloof , zoo ivie

zulx doet, den Gouverneur zal hem ftraf-

fen.

Indien iemand tegen V Kafteel meer oor-

logen , of eenige quaad aan de Hollanders

,

of aan die geene , die onder V Kafteel for-

tecrd, ivildedoen, ^/e -y^» Hatoeaha z«/-

len helpen^ ende de gezanten van 't Kafteel

aannemen.

Wanneer den Gouverneur van '/ Kafteel

in Ambon met zyn teeken die van Hatoe-
aha , Cabauw , Caylolo ende Halalioe zal

ontbieden, om nevens andere negryen te ar-

beiden, of met de CoraCora's hier en daar

met den Gouverneur^ of zyngecommitteer-

den te pangayen , zullen ten eerjlen met hun

CoraCora's , volk en geweer , volgens deze

landswyze komen.

Die van Hatoeaha, 4 negryen^ zullen

met geen CoraCora's of Praauwen eenige

negryen gaan beoorlogen , en ook geen andere

negryen vermeefleren , of moet 'zulx van den

Gouverneur geordineert werden.

Ende zoo de 4 negryen van Hatoeaha

willen handelen , of nagels verkoopen , zul-

len nergens;, dan aan de Hollanders aan '/

Kafteel , die ter fchaal brengen , ende ook zoo

zy eet-waren te koop hebben , kunnen daar

mede aan

Ovcrigheid , ende den Prince van Hol- ttadl met

land aan de eene zyde , en de volkeren van ^
^^^

de negry Roemakay
, gelegen op '/ groot ^°y^^'

Eiland van (Jerarn
, gemaakt.

Dewyl de Hollanders met de hulpc Gods
onze vyanden, de Portugeelen uit de Lan-
den van ganfch Ambon verjaagd, en ver-

dreven hebben, en c/c _ Hollanders , refide-

rende in '/ Kallecl in Ambon, bewind hebben
over alle Oelilima's,^»^/? Oé\'Cwx's,metgoed-
heit, en in opregtbeit , daarom zoo z-weeren wy
OrangKajen van de negry Roemalcay met
een oprecht hart , en goed genoegen , dat wy
willen de Hooge Overigheden den Prince
van Holland, en den Gouverneur van '/

Cafteel ?'« Amboina, naarvolgen, en wy
willen geen andre Heeren , of andre Hoof-
den anders, dan de Hooge Ovcrigheid,
ende de PrinS van Holland kennen , navol-

gen , en helpen
,
gelyk alle de ondcrdaanen

aan haren heere doen.

Eerftelyk , zullen wy leven met onze

Leere. De Amboineeicn en de HoUart-
ders zullen ons geen overlajl doen wegens on-

ze Leere. Ook zullen wy in geen Chriltcn-

'? Kafteel komen handelen , en

eenige Dati ,
gelyk andere negryen doen , vol-

gens gewoonte moeten contribueeren. Foor

alle welke voorverhaalde zaaken den Gou-
verneur die van Hatoeaha, Cabauw,
Caylolo, ende Halalioe zal helpen, gelyk

als het volk van '/ Kafteel en Hitoc, daar-

omme hebbe dit met het Tsjap van 't Ka-
fteel in Ambon , ende tekening zoo van

hem als van alle de OrangKajen van Ha-
toeaha, mitsgaders met den eed bdk}efiigt.

Amen!

Diergelyken contraél heeft hy ook
met die van Roemakay , een üorp op groot

Ceram, gemaakt, 't geen aldus luid:

In den name Gods.

«ion- Nieuw accoord in de name van de Hooge

negry gaan, om eenige leere te doen

.

geen

nog ook imand Moors Ice-Maflïgit maken

,

ren.

Indien den Gouverneur van 't Kafteel

in Amboina ons '«net zyn teeken ontbied,, om
aan 't Kafteel te helpen arbeiden, of met

hem , of zyne Gecommitteerden, te l'ang-

gayen , wy zullen komen , wy zullen ook ,

zoo den jegenwoordigcn als toekomenden

Gouverneur volgen ofgehoorzamen.

Ende indien de Gouverneur eenige Hol-
landers zend, om Zagoe in onze negry te

koopen , wy zullen die verkoopen , en wy
zullen eerfl Zagoe maken voor 't Kafteel

,'

ende daar na voor andere luiden.

Wy vilkercn van Roemakay, zweeren

ook , dat wy fnetgecn CorraCorren , of iet an-

ders ; eenige negry zullen gaan dejirueeren
,;

ook wy zullen geen negryen, 't zy Oelili-

ma's of Oeliüv 3.'s , aj/ijleren , wy zullen

ook niemand zenden , noch ook de Alfoeree-

fen met kofi helpen , dat zy een anders volk

dood flaan , of de negry afloopen , zonder

lafi van de Gouverneur. Soo wy anders

doen, den Gouverneur zal ons Jlraffen, en

de Oelilima's en Oelifiwa's zullen óns ver-

delgen.

Wy zullen jaarlyks Dati aan 't Kafteel

brengen tot teeken van gehoorzaamheid aan
de hoofden, ende wy zullen aan 't Kafteel

gaan handelen met Zagoe , ryft,' of inet

andere eetwaren.

Van dit alles zeg ik Gouverneur van 't

Kafteel in Amboina, als gemagtigde van
de Hooge Överigheid,ew^e den Prince ^-aw

Holland , en zweerè te zullen helpen , en

ook oprecht recht aan de negry Roemakay
te doen

,
gelyk aan de negryen aan 't Kafteel,

Hitoe, Hatoeaha, ende aan alle Oelifi-

wa's , ende Oelilima's doen , daarom hebbe

E z ilé



Houtman
vcrplantll

die van

Hoetüc-
moeriaan

t Kallee:

3(^ AMBO
ik (hi mi V Tsjap van V Kaftdèl, eti f^ci

niyii naam , ench de riaame'n j of merken der

OrangKaja's -jan de ri'egry , tot teekeu van

onzen eed, onderteekend. Afrieh.

Van deze ASle zyn twee eensluidende

gemaakt, dé eenc voor den Gouverneur

van 't Kafieel in Jmboinaj en de andre

vboi' de riegry Roemakay.

Gcfchrevcn in 't Kajlcel in Ambohia op

den i.6 April i6op.

Met die van Ihamahoc, die zich, ge-

lyk wy gezien hebben, zoo wakker te-

gen de Portugeefen verweert hadden,

liepen de zaaken noch zeer in 't wild j ja

zelF ontzagen zy zich niet op die van

Rocton, itaande onder 't Kalleel Vifto-

ria , en naall aan Hoetoemoeri gelegen

,

te rooven, derhalven vond de Heer Hout-

man, aangezien die van Ihamahoe zich

noch aan ons niet verbonden , nog zicli

onder onze gehoorzaamheid gefield had-

den, goed , die van Hoetoemoeri j die

met hen t'zamen deden, en den buit deel-

den, van hunne ncgry te lichten, en aan

het Kallcel te plaatien , daar zy ook ee-

nige jaaren in de Chincefche llraat hun
verblyf zoo lang Houtman hier was, ge-

Iiad hebben ; doch , na zyn vertrek , zyn

zy allenskens weer na de oude plaats ge-

keerd , óm dat door zyn navolger zoo

nacuw op hen niet gelet wierd.

Na dat nu deze Heer deze Land-

vpogdy Tès jaaren tot A. fSi i zeer lofFe-

En ver-

trekt na _
fes jaaren Jy]^ waargenomen had , zoo is hy door
regeercns,

^

- ° . ^ .

met eeni-

geAm-

'een ander vervangen, en ondeituflchen

'pa 't Vaderland vertrokken, verfchcide

Amboineefche jongelingen met zig ne-

N S C H E
,
mende , die na hun wedefkéririg tot ^Joraecfen

j

fchoólriicelters gebruikt zyn. Onder de- 11*

f^'?"
ze is eenen [.aiirens "tenoek van NoeÜimi-

vel gewcell , die onder den Landvoogd

Hufiaart nog geleeft hectt.

I

Eer ilv van dezen Heer Houtman af- Aanmer-

j

fcheide, moet ik hier by voegen, dat ik j^"^.^^'"'^

uit de cerile reizen, van Zeeland na Ooft- Heer.

Indien ondernomen , eenen Frederik Hout-

man ontmoet, die A. 1^99 op een van
de 2 fchepen v;in de Heer Moucheron de
Leeuw en de Leeuwin, als Capitein uit-

gevaren , op Atsjien gekomen , en al-

daar gevangen genomen is. Hy quam
den 31 December 1600 van Pedir by
Capitein van Gaarden aan boord vlugten,

maakte, zyn vlucht aan den Koning van
Atsjien bekend, die hem, en dne van
zyne medegevluchte makkers , hunne
vryheid met den mond gaf j doch als hy
na buiten ging, wierd hy (niet zonder

lart van dien Koning) door den Sjahban-

dar van Pedii' gebonden, en weer na dat

r}'k op Sümatra, ónder dezen zelven Ko-
ning Itaaitdc, gevoerd. Fan Caardenver-

zogt wel om zyne vryheid; doch men
zey , dat hy om eenige koilelyke ringen

,

criflen, enz. die vermill wierden, ver-

voerd was, bly\'ende na van Gaarden'

s

vertrek daar liSoi den 2Z Jan. noch ge-

vangen zitten. Terwyl deze Houtman
op Pedir, gevangen zat, heeft hy ver-

fcheide fraeje Aftronomilche aanmerkin-

gen gemaakt , en verfcheide bevorens on-
bekende ilerren daar ontrent ontdekt , 't

geen hy ook naderhand in druk uitgege-

ven heeft.

V I E R D E H O O F D S T U K.

Cafpar Janflbon y/. 1611 tweede Landvoogd hier. Onder welken weinig rcori'iel.

De jonge PrmCzcn door Mztdief medegenomen , komen iveer hiir. Bafli Frangi's ö'poi}

e» Sabadyn zyn vervanger. Die de E,r\^c\(c\\tn van l^oehoc na C-xmhcWo doet ver-

huizen. Die 'nevens de LefHdiers, de contra£ten niet nakomende , daar toe gedwongen

^'•wierden door de Heer Reynfl:, waar op de Engelfchen Amboinarfr/;f/e«. Ridjalis rrr-

'keerd verhaal hier af. Blok wav/ yf. \6i^ dr de Landvoogd, i^^erdre verrichting van
de Heer R.eyni\, D. Wiltens /)zVr eerfe Predikant. Van den Broek hier. De Heer
Reaal vervangt den overleden Heer Reynll als Oppcrlandro'ó^d van Indien y^. 161 f.
Bloks dapperheid tegen de Spaani'chen. Sield den eerfie Landraad in. Oproer hier uit

onder de Grooten ontjlaan. Blok gaat J. 1618 af, enfiierf A. löip. Coenvierde
Opperlandvoogd. Van Speult vierde Landvoogd bier A. iöj8. Des zelfs hoeda-

nigheden. Hy berfleld de zaaken hier. Goude Zegel-ringen en Hoedbanden , door hem
uitgedeeld. D. Dankerts hier. Van Speult brengt die van Hoetoemoeri onder zyn ge-

weld. Doet de Mongi-tocht . Belet die van Bonoa., Kehr\g en AfKhoedi , hiirt men-

'fchen-rooven. '/ Conrraft met hen i 608 gemaakt. Van Spcults verdre verrichtingen.

Coen's komft 1619 hier. Van Speult y/. 1 6
1 9 voljlrekt Landvoogd f»z. .C;; Raad

van Indien geriiaakt. Prys op de nagelen A. i6za gefield. Hautmans kamjf bier, Fer-
meuwingy van 't contraft met die ^'«« Hitoe A. 162.0. Hkh]at's komjl hier. Die
Sabadyn verving. Deszelfs aard , en hoedanigheden. Van Speult en hy, veroterin

Linitb'^tta. Vrede met de Ehgelfen. Arribonfche Princen mede na Holland gezonden.

,
Coch 162. 1 hier weder verfcbeenen. Engcllchen hier wee' gépJaatft. Coen keert m-
genpralende uit Banda. Roept hier alle de hoofden byeen. Ferrichting van zyn Edelheid

in die vergadering. Coèns vertrek' nd' Batavia. Van Speults verdre verrichtingen op

Re-
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Rehoemoni. Contr^d met die van LcïTidi A. 1615. Ah ook dat met Jie van M-j.-

ni^z toen aangegaan. C^x^cnticx vyfde Opperhuidvoogd y/. i6?3. Moejelykbedcn
tujjlhen de Engelièn en ons, biet vuorgevalkn. Aanmerkingen daar over. Wat leden

daar over na '/ Vaderland gezonden zyn , en 'er over gezeten hebben. Contract van ds

Beer van Speult met die van Ccram-L;ioct , Keiïing, Goram, Goeli Goeli, Oe-
rong, &cc.yJ.\6t^. Hy plant een calappus-bojcb agier MM-<\\\Qykz. Hidajat's iöö^,

Siea Leliato verving. Ziekenhuis A- 102.5 door van "è^zxAx. gebowwd. Eerfie Chinec-
len h^r. Leliato'spgt gedrag. V^an Speult roeit de nagelboomen op klecn Ccram uit.

Haat van deze ingezetenen daar doer tegen on! verwekt. Van Speult geeft erf-brieveit

aan '/ Kaikel uit. Verfchil der erven nu., en te voren. Zeker veld aan die van Soya
en Noeirauhel by hem uitgegeven:, dog door VuikuLn^^^-wcer ingetrokken. V'anSpeults
vertrek^ en zyne gefchenken aan den Inlander.

Calpar

Janiroon

,

A. 1611.

tweede
Land-
voogd
lucr.

N A den Heer HoutmanïsCaJpar

Janjfoon (dien Ridjali^Joames

Prins in zyn 21 AlkitHi

noemt ) Landvoogd gewor-

den. Deze Heer was bevo-

rens Opperköopman op het fchip Am-
llerdam geweell , en door den Zeevoogd
Matelicf ^ na dat hy van voor Malacca
ontrent Queda gekomeii was , in No-
vember 1606 aan dien Koiiing als gezant

gezonden , zonder dat ik hem in die

tuflchentyd ergens ontmoet heb.

Onder ^^ ^^^^ ^^ tweede in rang , en zyne

welke regeering nam A. 161 1 aanvang. Die
weinig vier, en niet drie jaaren (gelyk Ridjali
voorviel, in Jig zelve 2,1 Alkitla zegt) geducrt

heeft.

In zynen tyd zyn weinig zaaken van
belang verhandelt, of, zoo zy al voor-

.gevallen zyn, zoo is 'er zulls.e nette aan-

teeJceaing niet van gehouden , om dat

men toen in die ecrlte tyden zich meelt

met den lioophandel bemoeide, en noch
geen nette Secretary had.

Dejonge Onder dezen Heer quam Halaene , ne-
^'*-'^' vens de andrc Amboinei'e Piincen, door

teüefnie- ^^ Heer Alatclief mGi^c genomen, weder
degeno- in Amboina , dewelke door den eerlten
men

,
ko- Oppcrlandvoogd van Indien , den Heer

'"""f"
Pietcr Both, by zyne uittocht A. lóio,

weer in- Indien gebragt waren.

Baffi Ontrent deze tyd is ook de Terna-
Franggis .taanfchc Ximelaha, BaJ/i Franggi , o\eT-
^ood

;
en leden , en in zyn plaats Sabbadyn , de zoon

zvn^'er-
^^^ JbjoemuU

.,
een zoons zoon van den

vanger. Groeten Roebohongi
,
gevolgt.

Dit was €en man, van een zeer yre-

dehevenden aiud en imborll , die met on-

zen Landvoogd en alle de Nederlimders,

in een goed verftand geleefd , en in alle

vooi-vallen getoond heeft een man van

zyn woord, en een zeer naaukeurig op-

volger van de contra£ten te zyn , niet

willende , dat men de nagelen aan imand
anders , dan aan onze Maatl'chappy , leve-

ren zou.

Die de Om dit nu te beter werkftellig te nia-
Engel- ken , heeft hy ook de Engelfchen , die

LQg"Jg"tot die tyd op Loehoe gewoont hadden,

na Cam- geboden te vertrcklicn j die daar op na
bello doet CambcUo , daar men hen aanliaalde , ver-
verhui- j.,y^^ ^yn , alzoo die van Lellidi en Cam-

men te

hig.

bello noch al met die verkeerde gedag-
ten bezet \yaren, dat zy niet onder Ter-
nate, en als een vrye regeering, onder
niemand Itonden

, zonder eens aan te
merken, waar toe zy zich by 't contract,'

A. lóop. in Auguftus met den Zeevoogd
Hoen en den Landvoogd Houtman^ ver-
bonde hadden.

De Heer Jafpar Janffoon, verzocht Diens-
hen eerlt met \'riendelykheid de contrac- ^^"^ ^^

ten na te komen, en geen vreemdelin-
Jj^J'' jg

gen, wie 't ook zyn mogten, tot nadeel comr'ac-
van onze Natie, en koophandel, aan te ten niet

houden
, doch zy wilden hier na in 't

"^''°:

minlten niet luiileren.
™'-'"'^^-

Dit Ichokte met horten en ftooten in
die eerlle tyden nog al vooit , zonder
dat men dit vooreerlt , alzoo de magt
nog zeer verfpreid was, beletten koiij
doch A. löif in Maart veifcheen de Daaitoe

tweede Oppcrlandvoogd van Indien, de^^J";^"^;
Heer Gcrard Reynft, met een vloot van de" door
elf fchepen, die hen wel cruilig aanzeg- de Heer
gen deed, dat zy zich volkomen in dit l^eynft.

Ituk na de 'contraéten zouden hebben te
fchikken , of dat hy 'er hen toe dwin-
gen zou. Zy wilden aan dien Heer geen
meerder gehoor , als aan den Amb.on-
Ichen Landvoogd geven, weshalven de-
ze twee Hccren, met de ganfche magt
van Amboina daar heen toogen, en hen
dwongen tot reden te komen. Zy de- Waarop'

den derhalven de Engelfchen aan welke
f.

^"S*^''

zy niet nalieten- hni^ne nagelen noch al Amboina
te \'erkoopen , van daar vertrekken. Die verlieten.

zogten toen wel op Leilldi te neltelen >

dog deze mede bang geworden , en zich
aan die van Cambcllo fpicgclcnde, ont-
zeiden hen het hmd, zoo dat zy genood-
zaakt waren Amboina te verlaten , en
met hunne fchepen te vertrekken. Rid- Ridj.ili'<

jali verhaalt in de laatlt aangetogene Al-
'^'^''^'^^"

kitla, als of Capitein ^/>o<?,. 2yn,oom,hi" »f.

dit zoo als middelaar bewerkt , en die

van Cambcllo zoo verre , door lien de
pols eerlt te talten

, gebracht zou heb-
ben , dat zy de Engelfchen aldaar woo-
niiig, en 't komen op hunne markt, uit

eigen belang ontzeiden, dog, wel ver-

re van daar, hebben ;^y dat niet eer ge-
daan, voor dat zy daar toe door geweld
genoodzaakt wierden j maar dat is waar,

.
E
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dat zyn oom , veinzende onze vriend te

zyn, met die van Loehoc , Leflidi en

Cambello, cene lyn trok, j-.i met hen in

een en 't zelve verbond tegen ons, en

een verraderfch overbrenger Vdn veelt on-

zer gclieimen geweell , hoewel ons dat

nietj dan doe 't té laat was^ bekend ge-

worden is.

Dit is wel het voornaam lle, dat onder

dezen Landvoogd voorgevallen is, die,

aren regeerens , A. i6if door

Maartef/fuon Blok , die de Heer

C)ppcrland\'oogd Rcytift mede gcbragt

had, in Maart of April, als derde Land-

voogd vervangen wierd , in 't begin van
Verdre^velke laatllc maand die Opperland-

veinch-
y^^^gj y.^,^ j-,igj- ,-,-,ct zyn vloot na Banda

vertrok , om zaakcn van gewigt , van

welke wy onder de ilofFc van Banda bre-

der ipreken.

De Heer Reynjl had ook den eerften

Blok
werdA
iór5dc-r-na vier
^'^ ^f^- Jdriaan
vooco.

tmg van

de Heer
Revnft.

tens hier

eerftePre

dikant.

Predikant, Cafpar

gebnigt,

llofFe

op de zelve

gelyk wy dat

van den Gods-

n^iltcns
,

tyd in Amboina
brceder onder de

dicnil: aanhalen.

Den ó April 1 6 1 f is de Heer Piéier

•van den Broek ^ van Antwerpen , die on-

der den Opperlandvoogd Rcynfl^ alsOp'»

perkoopman met het Ichip NalTIiu, uit-

gevaren was, en daar na de eerltegrond-

veiter van den handel in Suratte , Per-

fien , en in 't Roode Meir geworden is

,

met dat zelve fchip in Ambon gekomen.

Van den Hy wierd door den nieuwen Landvoogd,
Broek den Heer Blok , aan boord verwelkomt

,

hier. gj^ yQgj. j^^^ jjp,.j Heer aan land. Hy
bleef hier niet lang > maar volgde den Heer

Rcynfl ten eerlten na Banda.

De Heer In dit zelve jaar is de Heer Reynjl o-
Rcaal verleden, endoorden Opperlandvoogdj

den over-
'^^" Heer Laurens Reaal ^ den 19 Juni in

leden Ternate , volgens de berigten hier over-

Hccr gekomen, veivangen.
Reynftals '\^-xi nu dezen nieuwen Landvoogd

Snd"" ^'"'^ betreft, hy was A
Voogd Schipper onder den

Heemskerk op 't fchip de fwarte Leeuw,
en voer 161 1 in December weer uit,

llaandc tegen 17 Spaanfchc Ichcpen, die

ontrent de Soutc Eilanden op zyn vloot,

waar van hy toen hoofd was, afquamcn,

dog hy havende de zelve zoo ongenadig,

dat 'er maar 4 fchepen bequaam waren,

om de tyding in Spanjen te brengen-,

waar uit dan blykt, dat hy een dapper

man, daar 't de nood vereiichtc,geweell

is.

Stelt dert Dat hy ook een goed politycq geweeft

eerilcn is, moet men daar uit afnemen, dat by
Landraadzyn tyd de eerllc Landraad mgeilcld is.

"^- De twee vorige Landvoogden hebben

daar op, of niet gedagt, of zich daar

van niet bediend > maar de gewoonte ge-

had, als 'er een zaak, de Inlanders ra-

keiïde , voorviel ,om daar over maar met

N S t H E
twee of drie van de voornaamfteOrang
Kaja's aan 't Kafteel te fpreken, waar
toe zy wel 't meelt den Pa// van Halong,
en Gnalo-hqedi, of 't hoofd der Mardhey-
kers , en den Orang Kaja van Tawiri
verkoren.

De Heer Blok , dit niet goedkeurende,

ftelde den eerllen Land-raad in > doch ver-

koos vooreerit maar zeven leden , welke
deze waren j

I De Koning van NoefTanivel, Don
Andrea de Soyfa.

1 De Pati van Halong.

^ Don Andrea van Halong.

4 Mannel Cajlanja , Hbockom van Ha-
tive.

f Jntoni Hehoeivat , Orang Kaja vim
Tawiri.

6 De Gnato-hoedi, Lucas CarvAlbo.

7 Steven Ti^èra , Orang Kaja van Oc-
rimeflïng.

Indien de byzondere Handeling der

twee vorige Landvoogden, toen alleen

maar met die 3 voornoemde Orang Ka-
ja's fprekende , fcheele oogen en nyd
tuflchen de andere Inlandfche Grooren
verwekte, dit deed het niet minder, al-

zoo dit nog meer hen in de oogen ftak,

dat deze nu in een ordentelyke vergade-
ring als leden zaten, daar de andre maar
als in 't heimelyk geraadpleegt , en over
de voorvallende zaaken gefproken wa-
ren.

Dit baarde niet alleen nyd , maar zelf Oproer

een zooit van opftand, alzoo de andre '^^r "'

Koningen

van In-

dien A.

1615.

Bloks

dapper-

heid te-

gen de

Spaanfen.

,1601
Onderzeevoogd

nog maar

en OrangKaia's van Leyti-°"'''''''=„ /T j ) I 1
-^ Grooten

mor zig zeer vcritoord na t gebergte bega- ontftaaiu

ven, en zich in alle voorvallen zeervyan-
dig tegen de Nederlanders , en tegen
deze Orang Kaja's, die daar mede boven
hen begunltigd waren, gedroegen, zon-
der dat zy van dezen wrevel tegen de on-
zen wilden opjioudcn, voor dat hen door
tuirchcnfj-n-aak van Capitein Hitoe (die

dog alle zaaken bemiddelen moe(l) na
twee jaaren pniilens , A. 16 17 belooft

wicid , dat men een anderen Landnuid
zou inltcllcn, waar in alle de Hoofd-O-
rangKaja's van ieder dorp als leden zou-
den zitten.

Zy quamen dan eindelyk wel weder
\'an 't gebergte ; maar hadden cgter op
dezen Landvoogd nooit het rechte ver-

trouwen, het welk deze Heer befpeu-

rende, vond hy goet in 't jaar 161 8 de
Regeering van deze Landvoogdy in han-

den van den Zeevoocd, den Wccx Steven „.^, .

'vcln der Hagen ^ over te geven, en daar 161 8 af,

van af te flappen, zedeit welken tyd de- en ftierf

ze Heer meeft in commillïen van be--^- ''^'5'-

lang gebruikt 'i'^ , tot dat hy in 't ja;ir

1 6 1 p met den nieuwen Opperlandvoogd
van Indien , Jan Pieter(joon Coen, uit

Am-

I
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Z A A
Amboina na Java gezeild , en onderweeg
op Boeton overleden is.

Coen De Heer van der Hagen , die nevens
vierde ^^^ j^ ^^j. ^Qtityfian in 't jaar 1 6 1 8 als Raad

laniT ^^" Indien uitgekomen was
,

genood-

voogd, zaakt d-an hier dan daar, daar zyne te-

genwoordigheit meeil \'ereifcht wierd

,

Van te zyn
,
gat' dit ampt aan den Landvoogd

Speldt Herman van Speult , doe onder de titel

Land- ^^" Onder-landvoogd , over , die als de

voogd i vierde in rang zyne regecring A. i6i8
hier A. { begon.

(Dit was een Heer, die een dapper

man in zich zelven was , en betoont heeft

!in de zaaken van Amboina zeer en'aren

Des elti'"^
^^^^ ' waar toe hy ook gelegenheid

hoedanigbequam in de tyd van drie jaaren, dathy
heden. ' als Opperkoopman en hoofd op Cam-

1 bello gelegen had.

Hyheri Deze Heer heeft de misnoegde Leyti-
fteldde 'morfche Orang Kaja's niet alleen weder
raaken

; bevredigt} maar, volgens de belofte aan

hen gedaan , ten eerllen ook een grooten

Land-r;iad ingeftelt , en alle zaaken in

een veel beter ordre , danzy bevorens

, geweell waren
,
gebragt.

Deze Landraad nu bcftond in deze 14
leden: .. ;:,

' ^— ——

—

I Don Andrea de Soyfa , Koning van
Noeflanivcl.

z Don Manuel ^teljo^ Koning van
Kilang.

^ Eduard de Sylva , Koning van Soya>
doch in de wandeling Latoe Conftna ge-

naamd.

4 Don Andrea, Pati van Halong.

f Don Manuel Cajianja , Hhoclcom
tan Hative.

6 Lucas Carmijo, hoofd der Mard-
heykers.

7 Antoni Hehoewat , Orang Kaja van
Tawiri.

8 De Pati van Alang.

p Simau Ema^ Orang Kaja van Erna.

10 Simau Bagwwala, Urang Kaja van
Baguwala.

1

1

Don Pedroj Orang Kaja vanHoe-
toemoeri.

1 2. Sanchio , Pati van Way.
I 3 Steven Tifera , Orang Kaja van

Poeta.

14 Ferdinandoj Pati van Noefllmivel.

Aan deze veertien mannen gaf men de

naam van Orang Kaja Camera's , ofte

kamer-heeren , om dat zy over alle ge-

rechts-zaaken , de Inlandfche Chriftenen

van Leytimor betreffende, als Rechters

in dezen nieuwen Inlandfchen Raad van

Juftitie zaten.

Men wil dat hy , om de gunft van de-

ze Inlanders te meer tewmnen,aan2om-
mige van deze Orang Kaja Camera's, die

hy voor de beftgeneigde tot onzen ftaat

KEN. 59
hield, ook deze en gene goude gedenk-
tekenen, zommige m goude ketenen,
ecrugc in goude ringen, en ook ecnige 5

in goude hoedbanden bellaande
, gege- 1

ven heeft.
?

Ik heb zulk een zegel-ring, en ook zulle Cbnit
een hoedband by den ouden Steven Pa-itgeUia-
tioejjen (die by den ecrften Landvoogd als gen, en

difcipcl of knegt, gediend had) en nog'^°'^^'

by eenen Backcr Beji op Way gezien. SoXra
De zegcl-rmg was 3 a 4 Ryxdaalders uitga-

aan goud zwaar, en wy toonen 'er een deelt,

met de letter V in de plaat No. L. ^nin

De hoed-band beltond uit een ronde
f^oS.''''-

kring van goude capitaale letters, die te

zaamen dit uitbragtcn

;

Doorlugtige Hoog Mogende Hecren Staa-
ten^ en Najfau onderdanig; en boven aan
w^erd de zelve door twee handen, dieza- i

men zeven pylen vatten, gefloten. Wy 11

vertoonen 'er een op de zelve plaat, by '

de letter W.
Hy was de eerfte, die dit gedaan heeft D. Dan-

en daar mede een grooter grond van ver-'^^f''^''^''•

trouwen in hen bragt. -. ;

Met de Ichepen , dit jaaf van Bantam \
gekomen, was D. Sebajiiaan Dankerts^ \
de tweede Predikant alhier mede- ver- :
fchcncn.

In 't begin der regeering van de Heer
van Speult gingen die van Hotoemoeri

,

die van tyd tot tyd weer na hun dorp af-

gedi'open waren , hunne ouden gang met
rooven. Zy deede 't bevorens maar op
die van Roeton j maar nu verfchoonden
zy niemand. Zy zouden zoo ftout egter
niet geworden zyn, hadden zy geen on-
derlland van andren gehad. Men wil , dat
de Hitoeëfen,en verfcheiden van Hoe-
wamohel, hier onder hun rol fpeelden,
hen aanhitften , en onderltcundcn. Het
bleef daar niet by j maar ten bewyze,
dat zy Ikat maakten, dat men dit niet

ongeftraft laten zou, zoo waren zy na
zekeren fterken en byna onwinbaren heu-
vel , Maoet , gevlugt , \an \'oornemen
zynde daar alles af te wagten.
De Heer van iy/c/^//, die geen man was,

om zich te laten tergen, en die hun ou-
de ftreeken kende, vergaderde daar op in

Julius dezes zelven jaars duizend Inlan-

ders aan 't Kafteel, voegde daar zeftig

Europiaanen by , en ging hen zelfin hun
dorp eens verneftelen ; dog vond overal

de wegen gefloten, en zoo wel bezet,

dat 'er al ettelyke fchermutzchngen vie-

len , eer hy de fterkten , aldaar door hen
gem:ukt, kon meeller werden, doch die

hy na vyf onderfcheide en felle llormcn
inkreeg. Daar op voor de hoofdflierkte Van
op dien heuvel gekomen zynde, toonde Speult

hy hen, dat hy befloten had van daar niet '"'""gt die

te zullen vertrekken , voor dat hy hen ^"„[^"'^r

geheel en al onder zyn magt gebragt had. onder ïyn
Zy hielden het een tyd lang zeer dapper geweld,

uitj



40 AMBONSCHE

Doet
dcHon-
gi togt.

\

M .'^ni^fnaTi^

uitj dog moeften zig, na een beleg van

, wegens gebrek van wa-
dut de koft zeer fmal om-

drie maanden
ter, en om
quam , alzoo zy nergens henen konden

,

op genade en ongenade overgeven. Zy
•waren in alles maar vierhonderd zielen

,

en niet boven honderd vyftig, of twee
honderd weerbare mannen fterk , die on-

der deze en gene Orang Kaja's aan'tKa-

fleel verdeelt, en verwezen wierden (voor

al de mannen) zoo lang als krygs-gevan-

genen onder de zelve te dienen, tot dat'

ider van 't liegt volk tien, en ider Orang
Kaja honderd Ryxdaalders gewonnen,
en als een boete opgcbragt zou hebben

,

om die onder de krygslieden, die hen tot

de overgave gedwongen hadden, te ver-

deden , en dat geld aan hen voor die

moeite en dapperheid ten beften te ge-

ven.

Om cgter den fchrik nog meer onder

de quaadwiUigen te brengen , en ook an-

dre , die nu en dan de hoorns opftaken

,

in toom te houden, vond deze Land-
voogd goed alle de Cora Cora's zoo van

de onderhoorigc Orang Kaja's , als die

van de Loehoenefen, en Hitoeëfen, aan

't Kaftecl te beroepen , om met deze

Hongi na de buiten-Eilanden te gaan,

en de roovcryen, die men daar pleegde,

te beletten.

Het getal der Cora Cora's, aan 'tKa-

fteel te zamengekomen , beftond in jf
Welbemande vaartuigen , waar op tuf-

fchen de drie en vierduizend weerbare

mannen waren, by welke hy 60 Euro-

piaancn voegde.

Hier mede vertrok hy in de maand
November 1618 , om alle gefchillen,

die zig hier en daar opdeden , te befleg-

tenj maar voor al om die van Bonoa,
Kelang en Aflahoedi , die , alzoo zy geen
ander middel om te beftaan hadden, zich

niet dan met menfchen-rooven ophiel-

den , te beteugelen, en tot een andere

\vyze van leven te brengen j te meer,
alzoo hy wel dikwils daar over aan den
Ternataanfchen Stadhouder, waar onder
zy eigcntlyk ftonden

,
geklaagt , maar

van tyd tot tyd bevonden had , dat daar

ontrent geen ordre ter wereld gefteld

wierd, of dat zy zich ten minften zeer

weinig aan de zelve lieten gelegen zyn.

Hy rukte dierhalven eerlt na Bonoa, Belet

de fnoodite roovers in dit ganfch geweft,^^^*"
en geboren mcnfchen-dievcn , die 2,ich^°|!^g!^

niet ontzagen, alzoo zy ook ftoute Zee- en Affal

lieden waren, met hunne vaartuigen tothoedii,

in de UUaflèrs te gaan roovcn , en de]?™'"^"'
ftranden aldaar niet alleen zeer onveilig fOQyJn;
te maken , maar zelf ook de menfchen
van 't land van AmboiDa,en van de ftran-

den van Leytimor te komen wegnemen.
Hy eifchte de mcnlchcn , die zy gerooft

hadden, weerj dog zy hadden 'de ftout-

heid van die te weigeren. Hy taftte hen
dierhalven met geweld aan j doch. zy

,

ziende dat het hem ernft was, en dat

zy niet in ftaat waren om zoo grooten
vloot lang tegen te ftaan

, quamen door
tuflchenfpraak van cenigc Orang Kaja's,

vooral door die van Capitein Hitoe, en

die
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A. 1618. die van Ihamahoe zoo verre, dat zy be-

loofden het geroofde weder te zullen ge-

ven , en die gene die nog leefden , over

te zullen leveren , of zo zy mogten over-

leden zyn 5 dan voor ider Orang Kaja

honderd , en voor een gemeen man zef-

tig petolen op te zullen brengen , 't

geen men bevond met een boete, hen

opgelegt , in het geheel agtienhonderd

petolen (zekere zyde klccden) uit te ma-
ken > belialven dat zy nog een Coracora

van vier Gnadjo's beloofden te geven, en

zich voortaan van 'c roo\xn te zullen

onthouden.

Men bragt op deze wyze niet alleen

hen , maar ook die ^'an AfTahoedi , Ke-
lang , en Hatapoeteh , zoo verre , dat zy

mede beloofden het geroofde weder te

zullen geven, boven 't welke ider dorj^

noch driehonderd petola's , en een Cora-

cora van vier Gnadjo's, opbrengen zou.

'tCon- ^^^ vindt dit nader in dit navolgcn-

traél metde contraft, met hen in die zelve maand
hen A. gemaakt.
1618 gc-P

.
"" jiangezien de menigvuldige klagten over

de overgroote rooveryen van die van Bonoa,

geaccompagnèert met die van Aflahocdi,

Hatepoeteh ende Kelang , nog dagelyks aug-

mentercn , zoo van o'rize onderdaanen , als

onze gcaflbcieerden , waar over genood-

zaakt zyn onze macht te verzamelen , ende

'dat te meer ^ overmits Kimelaha Sabadyn,

Stadhouder tvegens den Koning van Ternate

,

^ónder wiens proteftie , en befcherming , die

~'ean Bohoa, Aflahoedi ,• Hatepoeteh , en

Kelang ftddn^ over verfcheide onze aan-

klagten ons geen-richt en heeft gedaan , al-

legcrende tot zyn excufei,- ''t zelve niet

magtig te wezen ^ oyiaangezien hy onlangs

geleden tot twee verfcheide reizen daar is

geweejl met ^ of 6 Contcoxrcn ^welke tx-

cufen niet fufficant waren om langer zoo-

danigen geweld , en overlafi te lyden , te

meer , confidererende , dat niet alleen Ki-

melaha Sabadyn naarlatig was gebleven

omme ons genoeg te doen over den overlafi
,

ons by die van Boano, ende confoorten

aangedaan , dan dat mede over verfcheide

infolente proceduren der Lochoenefen

daar klagtig over zyn geweefl ,
geen regt en

was gevolgt , het welke alles naar delibe-

ratie overwogen zynde^ zoo is eenflemmig

hy den Luitenant GofVerneur voorfz. onze

onderdanen, f« geaflbcieerdcn Z'cyZoto/ , </<?ƒ

wy met onze armade , beflaande in
3 f Cor-

corren , zouden onderflaan , of men die van

Boano , en hare confoorten , zoude konnen

conjiringeeren met geweld, tot voldoeninge

van onze geleden fchadcn , waar op is ge-

volgd, dat wy den f November met de

gantfche armade onze rcize hebben vervor-

derd , ende eigentlyk den 14 November i'oor

Boana gearriveerd, alwaar bejloten wierd

V geene volgd

:

II. Dbel van Am^oina.

K N. 4»

Op huiden den ip November
161 8 zyn' op flrand van
Boano vergadert , Herman
van Speult , Lieutenant Gou-
verneur en Direfteur over
de Eilanden, Fortrellèn en-
de commercien van Amboi-
na, met meeft alle de Ko-
ningen en Overlkn van de
landen en ileden, onder hec
bovengemelde Gouverne-
ment reforteerende , nevens
onze geallbcieerden , als Ca-
pitein Hitoe , den K-oning van
Hitoc, en de Orang Kaja's

van Ihamahoe en Nollot
midsgaders LatoColi , ende
Kipati Naro, als middelaars

ter eenre , ende den Seng-

adji van Boano ter andere zy-

de , de welke naar ver-

fcheide feffien in- genade is

aangenomen op^ naarvolgen-
de conditieni 1 'J •.):: .

'
.' :.i

p Erftelyk 7.f ^j? </i?« 'Luitenant Gouver-
J--' neur voorfz. met hulpe van de boven-

gemelde Heeren ter neder gelegt , doot en te

niete gedaan , met defilkntie van alle vo-
rige pretenilen, zoo 'tgeene zedert de tyden

van de Portugeefen ep die van Boano
hadden te pretenderen over zodanige roove-

ryen , van luiden ende goederen , als by die van
Boano voorfz. Zyn gecommitteerd , wel
verflaande , dat die van Boano eerfi ende
vooral zullen reftituceren , alle zoodanige

gevangenen, als zy '/ zcedcrt de tyden van
de Portugeefen genomen hebben , welke vcr-
klaringe zy luiden zullen gehouden wezen te

doen op haren Moshhaf, ende zal de re-

llitutie, gefchieden in volgende manieren .y

te weten , dat zy de geene , die nog in leven.,

ende in bare handen zyn, peribonlyk we-
derom zullen geven , ende de geene , die 0-

verleden , ofte buitens lands verkogt zyn^
zullen zy vergoeden, voor <?(?« Orang Kaja
1 00 petolen , ende voor een flave 60 peto-

len , ende tot een amende van hare begane

faute beloven zy te betalen aan den Luite-
nant Gouverneur voorfz. i'èoo petolen, en-

de daar en boven eene Corcor van vier

Gnadjos.

Mede beloofden die van Boano voorfz.

van nu voortaan nog tot geenigen dage meer
te rooven op eenige der voorfz. Heeren lan-

den , luiden , ofte goederen ,, ende haar
voorder te dragen, als goede en getrouwe

gcaflbcieerden toejlaat.

Doch gemerkt by de voorfz. Heeren voor

zeker gehouden werd, dat {naar 't gemein

fpreekwoord] de exter haar huppelen niet en

zal agterwegen blyven {als wezende zy lui-

den van over ettelyke 1 00 jaaren gewoon

,

hun met rooven te ernercn) waar over te

F ie-
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ft. i6i%.bedugtenftaat zy baar eerlangwcderomzul-

ktt te buiten gaan , ia 'welken gevalle de bo-

i-engemelde Heeren^ onze onderdanen^ ende

geaflbciecrden ,
gezammderhand beloven^

ende znueeren , aaii den Luitenant Gouver-

neui' i'oorfz. op de eerfie aanklagte hem te

aflifteeren met alle hare ïfiagt^ omme die

•san Boano , ofte de Ccxitraventeurs "van

dezen geheel te dclh-uecrai , e7ide uit te

roejen. yfldzis gedaan , en bejloten op de

ftrand van Boano. Dattim ut fupra.

Op Jbttiikn den 20 November 161

8

zoe zyn t<n beroepe i'sm den Luitenant

Gouverneur, nevens ottze ooderdaanen ^ en

geallbciecrdcn voerfz. ter anre gecompa-
reerd op de pand van Saoedi , de Orang
Kaja's der zelva' negry , natsgaders Latoe
coïi , CU Kipati Nai-o , als middelaars , de

ivelke ais complicen van die van Boano
in de rsoving hebben gerefiituecrd alle het

'volk , dat zy voor haar quüte hadden ge-

kregen , te weten 7 perzoonen , betalende

daaren boven eene amendc, ofte boete van
drie honderd petoolcn , nevens een Coracor-

re van vier Gnadjo's , hebbende haar daar

benevens ondervumpen de bovengemelde con-
dkien , die zy lieden op haren Moshhif
hehben bezworen. Aldus gedaan ter boven'

gemelde plaatze. Datum ut fupra.

Op huiden den 23 December 1618
compareerde ten beroepe van de bovenge-

.TBelde Hseren in de Logie van Cambello
de Orang Kaja's van Hatepoetehc» Ke-
lang , die tsuelke mede fchuldig in de rooving

V9iet die van Boano zyn bevonden^ de wel-

•ke refiitticerden een pcrfoon, ofte gevangen

^

7L00 zy voor Imnlieden quote hadden geno-

ten^ betalende daarenboven voor een boete

ofte araende , drie honderdpetolen , haar fub-

mitterende zoodanige Articulen , als met die

van Boano waren bcraavid , hebbende V
zelve hcvejiigt op haren Mosh'haf'. jlldtis

gedaan ter bovengemelde plaatze. Datum
ut-fupna.

Van
Sptults

verdre

vcmcli-

Na dezen tyd Ticcft de Uzevvan'Speuit
ook gclafl , en jaarlyks vervolgt , om
met de Hongi in 't kenteren van het
MoofTon de vilite na de buitcn-Eüaoden
te doen, om ider in zyn pligt, en alles

voortaan in ruft te houden.

De voornoemde boetens deelde hy on-
der 't gemeene volk uitj dog de tyd
heeft geleerd , dat men den Amboinees
geen zware boeten opleggen , maar veel

liever tot dezen of genen arbeid gebrui-

ken moet , alzoo zy door 't eerite byna
bedon^ai , en dan baloorig werden.

Zeker ongeluk in 't Kaftecl vctocxr-

zaakte daar brand in 't einde van dit jaar,

waar door het huis van den Landvoö^ ,

fta:uide na de Zeekant , verteerde. My
bouwde weer een nieuw , dat voor eerft

maar weer met atap > dog in 't volgende
jnar met paoneai gedekt wierd.

N S C H E
In 't jaar 1619 den 4 Februari quam Cocn«

de Opperlandvoogd van Indien, de Heer ^^°™'^ ^•

Jan Pieterszoon 6'of«,hier met-jifchepen,'-
'^

op de Reede. Hy, tot zyn leedwezen

gezien hebbende , hoe de Bantaramers

hem ontrent den handel plaagden , en
hoe zy met de Engclfchen zamcnfpan-

den , om de Hollanders uit Indien te

verdry^'en , was wel van daar na Jakatra

verhuill, hebbende zich beooflen de Ri-
vier ix:dJergeflagen ; maar, niet in ftaat

zynde , om de Engelfchen , die zig daar

tegens over hen geplaatft , een groote

Vloot in Zee , en zoo veel onderftand

nog \'an de Banüimmers hadden , met
zyn kleene magt te wederftaan , zoo ftelde

hy d.iar voorcerft de noodige ordre aao

land, en zeilde met deze fcbepen na de
Ooft en de Moluccos , om van daar

meer magt van fchepen by een te zame-
len.

Hy vond hier alles wel in ruft j maar
ondertuflchen by de komft der vreemde
handelaars in deze geweften (dat roen
nog zoo niet beletten kon) een zeer lee-

lyk gerucht wegens de flegte en zielto-

gende magt der Hollandei-s veripreid,

waar by men noch gevoegt had 5 dat,

als zy uit Indien zouden gedreven zyn
(dat nu wel haaft ftond te gefchieden) de
Poitugeefen zich dan Aveder in de Mo-
luccos , de Engelfchen in Amboina, en de
Franfchcn op Bantam, zouden vaftmar
ken , en voortaan hun veitlyf houdca.

Dit gerugt maakte de Hitoeëfen, «ï
Hoewaraohelefen , te ftoutcr in 't vcr-

koopen van hunne nagelen aan de vreem-
delingen , tot zoo verre , dat zy byna
geen ontzag meer hadden. Het is waar,
dat men die handelaais cindelyk wel van
die kuften verdreef > maar wat hielp dit

dog , alzoo Avy egter de nagelen niet in

handen kregen, en zy wiften te maken,
dat deze vreemdelingen, die zich dan na
Boero , of Amblauw , zoo lang bege-

ven hadden , dezelve in weerwil van ons

bequamen.
Het noodige in Amboina venicht

hebbende vatrok de Heer Coen na de
Moluccos , alwaar hy een fchoone Vloot
verzamelde , met welke hy ten eei'ftenna

Java liep, gclyJt wy dat breeder onder die

ftoffe \'ertoonen.

In dit zelve jaa* löip wierd de Heer Van

van Speult ook volftrekt Landvoogd , en Speult A.

beftierdcr van deze Landvoogdy , en daar-^4'
^°

"

cnboven Raad van Indien , meteen nieuw Land-

verband gemaakt. Volgens de ordre^ voogd

bevorens beraamd, was hy weer in dit^'"f"

zdve jaar met deCoracoraVlootnaHoe-j^^^-^^^

wamohel geweeil , om de vreemde him- gemaakt.

delaars niet alleen van daar te verdrj'ven,

maar om die van Loehoe en Cambello,

ook te dreigen, dat hy, in gevalle zy

de zelve aaiihieldcij , en nagelen ckar aan

ver-
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A, i6io. te verkoften , alle hunne nagelboomcn

om verre kappen , en de boflchen in de
grond bederven zou. Hy won hier niet

anders dan goede fchyn-beloften mede,
alzoo zy de vreemdelingen wel belaft-

ten te vertrekken , dog ondeitufFchen

niet nalieten , hunne nagelen aan dezel-

ven over te doen geven op zulke plaat-

lën, daar men hen niet nagaan, noch
ontdekken kon. Dat hen wel 't meeft
daar toe bewoog , was , dat de vreemde-
lingen , en vooral de Engelfchen, hen
Sc en 1 00 R)fxdaalders voor een Bahaar
nagelen gaven.

Prysop' '^y verzogten dierhalven van ons ook
de nage- meer geld , dan wy gewoon waren vol-
len A. gens contract te geven , waar over na

1161(1°^^" Batavia , en ook aan den Koning van
Ternate, gefchreven wicrd. Deze ftel-

dcn dit A. lózo, by hun antwoord aan

den Landvoogd ,' en de Oning Kaja's,

zoo als zy met den anderen beft daar in

zouden konnen overeen komen. Men
fprak dierhalven nader over dit ftuk met
Kimelaha Sahadyn^ en met de Orang
Kaja's van Hoewamohel, nevens Cupi-
tein Hitoefen alle de andere Orang Kaja's

van Amboina, en men wierd het op 67
Ryxdaalders voor de bahara eens , waar
ontrent Ridjali in zyn zz Alkitla nog
vericheide omftandigheden aanliaalt , die

wy in het aangetogene uit zyn werk
kannen nazien, dit hier nog by voegen-
de , dat deze prys naderhand by de Heer
Coens tweede komft A. 162.1 in Amboi-
oa tot op 60 Spaanfche matten, of 70
gcmeene Ryxdaalders gebragt , en ver-

mindert is.

In dit zelve jaar 1610 vcrfchcen de

Heer Fredrik Houtman^ die wel uitdruk-

kelyk henvaards quam om de groote ty-

ding van de Heer Coens veroveringen

hier, en in de Moluccos , te brengen, en

daar door aan de onzen weer een nieuwen
moed te geven , en vooral om den trotfen

Inlander daai" door in te teugel^.

Hy voerde, alzoo hy ouder Raad van

Indien was , 't gezag boven den Heer van
Speult , en vond goed het oude contraót

met de Hitoeëfen , die met ons in eenige

gefchillen geraalct waien, te vernieuwen,
en by de vorige nog een nieuw artikel

te voegen.

Ver- Wy Iconnen dit in 't contraól: zelf, den
nieuwing

j Juli veraieuwd , en hier by gevoegd,

contraa ^*^°'

met die

van Hi-
toe A.

t6zo.

K N.

Hout-
mans
komft
hier.

43

Contraft gemaakt door den
Capitcin , en ook de Hoof-
den van Hitoe , en den Ad-
miraal Steven van der Hagen^
den p Augufti 1 60 f. en ge-
renoveerd by de Heeren
Gouverneurs Frederik Hout"
man , en Herman van Speult,

in den jare 16zo ady primo
July.

A Lzco de Hollanders met de htilpe Gods,
ah namentlyk den Heer Admiraal Ste-

ven van der Hagen, ende zynen raad van
defcheepen, ons verloji hebben uit de handen
van de Poitugccfen , onze vyanden , te iveten^

owCapiteiriHitoe,^« alk hoofdeneden inivoon-

ders van Hitoe , ende alle de Steeden daar
ontrent gelegen^ ja dat meer is, dat de Hol-
landers , alle onze Landen en Steden iveder
in handen gegeven hebben , en laten bezitten,

om ivelke weldaad ivy Capitein Hitoe,
en alle de Hoofden, ende omleggende Landen,
beloven ende zweeren de Staten Ge-
neraal van de vereenigde Nederlanden , zyn
Pnncelyke Excellentie, ende den GoxivtX'
neur van Amboina

, gehomu en getrouw te

zyn, zo lange als wy leven. In den eerften,
zoo zweeren wy Ffyofden al te zaamen den

,

Gouverneur te ajjïfteeren tegen alle vyan-
den , die iets tegen hem , ende het Fort , zjbu^

den willen attenteeren, '/ zy te water of t9

lande.

Van gelyken , zweeren wy voorts , dat wy
aan niemant zullen eenigen nagekn verho-
pen , als aan de Hollanders , ten zy met
voorweeten van den Gouverneur.

Ten anderen , zal een ider by zyn geloove,
't geene hem God in 't hett ftierd, waar
door hy meent zalig te worden , blyven , en
dat niemant den anderen zal vtolefteren, nog
overlaft doen.

Ende zoo het geviel, dat eenige Hollan-
ders weg liepen naar Hitoe , ende die quar-
tieren, zoo beloven wy den Gouverneur,
fzynen verzoeke , de zelven weder in han-
den te ^ce/'en , en of daar imant weg liep

van Hltoc by 't Kafteel , 200 zal den

Gouverneur gehouden wezen aan die van
Hitoe de zelve wederom te leveren.

Of het ook geviel, dat de Hollanders
eenige overlaft deden, of onbehoorlyk in de

huizen van de inivoonderen liepen, zoo zal
den Gouverneur gehouden zyn ftraffe daar

over te doen. Ook zullen de Inwoonden
niet gehouden zyn de nagelen aan '/ Ka-
fteel te brengen.

Ende of de Gouverneur ons tot eenige

werken dede roepen , zoo zullen wy ge-

houden zyn die van Oelifiva , ende die

van Oelilima te helpen, van gelyken dit

van Oelilima, aan die van Olifiva. O-
vcr welke beloften zoo beloove ik Gouver-

neur van tfegett de Hecien Staten Ge-
F i neraal
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A. i6io.neraal , der -vcremigde Provinciën, mdc

zyne Princelyke Excellentie , Capitein

Hitoe , ende alk de Hoofden , ende onder-

zaten van die quaitieren, te zullen hel-

pen , en by te flaan , als ons eigen Natie

tegens alle haare vyandcn. Dit verbond^

en vaji accoord hebbe ik Capitein Hitoe

met de Orang Kaja's verniendy en 'weder

op een nieuw geapprobeoi'd ^ ende ondertee-

kent , in prefentie van den Gouverneur

Frederik Houtman.

Waar by nog deze AmpUatie gekomen is.

En overmits hier eenige fauten begaan

zyn^ als dat die van Hitoe fCK/^f Chriilen

vrouwen genomen , en haar ^\oor^gemaakt

en getrouwd hebben , en op dat zulke fauten

niet meer zouden gefchieden , hebben de

Gouverneurs Frederik Houtman , ende

Herman van Speult , met de ürang Kx-
ja-'s gerefolveerd , dat zoo wie van nu voort-

gaan eenige Chriil:en-"jro«wf«, zonder we-

ten van den Gouverneur, van Amboina
haaldol zal verbeuren looo petooien voor V
Kaftcel, ende zoo de Chrirtcncn van V
Kafteel eenige Moorlê vrouwen van Hi-

toe , of daar ontrent , zonder confent haal-

den , zullen in gelyke poene vervallen , ende

zoo het voor de tweede reis gefchied^ zul-

len zonder genade aan den lyvcgeflraft wor-

den.

Gefchreven in prfentie van den Heer
Gouverneur Houtman , en den Heer Gou-
verneur Herman van Speult , Capitein

Hitoe, den Orang Kaja Pati Toeban,
den OrangKaja Tanahitoemeilïng , ende

den OrangKaja Tatohatoe , den eerflen

Juli A. lözo.

M^as onderteekend
.,
Frederik Houtman

en Herman van Speult.

Hy bleef na dien tyd nog zoo lang in

Amboina, tot hy 't jaar daar aan met den

Heer Coen na Banda , en toen verder na

de hem voorfchikte Landvoogdy inTer-

natc, ging.

Hiilajat's Tot verwondering van veele,quam in

tomft dit jaar löio de Tcrnataanfche gewezen
^'^'- Onderkoning Kimelaha Hidajat ^ die uit

het Vorftclyk huis van T'omagola , en een

zoon van Kimelaha Bongajari was, hier

in Ambon. Hy was al lang zeer mis-

noegd geweeft , over dat men hem in 't

kiezen van een Koning, daar de Kroon
xoo groote dieniten van hem genootcn

had, voorby gegaan, en Modafar^ een

zeer wulps en onbeteugeld Vorft, daar

toe gekoren had.

y. Dit had hem bewogen dat Ryk te vcr-

Sibadyn laten, cn, 't zy met belofte van na Saba-

verving. dyn te zullen volgen , of wel onder eeni-

ge atidre aan hem gegevene hope , na Am-
boina te vertrekken, daar 't alles voor

hem op zvn rechter-zyd viel , alzoo Ki-

Viflaha Sabadyn kort na zyn komll quam

N S C H E.

te fterven , en hy dus in dat aar in

zyn plaats te volgen. zelve
j

Dit was een trots, en ee" l^oo'gmoe- ^"
dig man , die van tyd tot tyd toonde ^^^"^^1,
gcenzins den vrecdzamen geell van zynnigheden.

voorzaat , maar wel het voornemen te

hebben , om zich , was hem dat in Ter-
nate gemift, hier een oppcrmagtig Ko-
ning te maken, gclyk hy ook in 't ver-

volg alle zaaken daar toe fchiktc.

Hy quam hier met een aanzienlykc

Vloot, begeleid van een grooten lloet van

Ternataanlche Edclen,hebbende den roem
onder de zyncn, dat hy een dapper eiï

rechtvecrdig man w;is. Ook was hy van
zulken buitengemeenen lengte,dat hy zyns

gclyken in Ternate, nog in Ambon , ^ ondj

en men zey,dat hy borden als een vrouw
had , dat Ridjali in zyn 24 Alkitla ook
van hem getuigt, daar by voegende, dat

hy een groot yveraar voor 't JVIoorfch

geloovc , cn een man w;\s, die de be-

quaamheid had , om alle zaaken van ge-

fchil tuflchen ons en de Orang Kaja's ten

eerllcn gemakkelyk te befliiren , waar
van hy , na zyn zeggen , in Sabadyns

leven nog verfcheide bewyzen gegeven
had. Dog de tyd zal ons leeren> dat dit

laatfte in verre na zoo breed niet was als

hy *cr van opgeeft.

In tegendeel is het waar j dat hy door
zyn liftige Moorfche llreeken , en vleie-

lyen , die van Ceram , Ihamahoe, en
NoeÓalaoet

,
geheel en al wift van ons afte

trekken , verbindende de laatllen onder
eedcj om 't Chrillen gclooVe te verla-

ten, Moorfch te werden, en volflagen

van hem af te hangen.

Het bleef daar niet by, maar men zag
ook van tyd tot tyd een geheel anderen
trek in 't wezen ^•an de Amboineefen in

't gemeen, en zelfs ook vain die genen,
die onder het Kafteel ftonden. De Heer
Landvoogd van Speult^ nog erger, zoo
men hier in niet tydig voorzag , vreezen-

de, nikte ten eerften zoo veel Coraco-
ra's, als hy krygen kon, byeen, hoewel
de helft van die gene, die hy aan 't Ka-
fteel ontboden had , niet verfcheenen.

Hy was van voornemen, om die van
Liflabatta, een ftout cn trots volk, op
de Noord-kuft van Ceram , die van de
Ternataanen afgevallen waren , weder
tot hun pligt te brengen.

Hidajai wel ziende , dat- hy dit gemak-
kelykft, met zich nog onzen vriend te

veinzen, weerkiygcn zou,befloot dezen
togt met den Landvoogd in perfoon te

doen. Zy vertrokken dan beide met een
tamclykc magt , veroverden dit dorp,c„.„^r

bragtcn dat weder onder den Koning vanhjrvcro-

Ternate, en namen den /r//)^/; mede na veren

't Kafteel, die daar cenigen tyd gevangen L'^*''*^

zat } dog naderhand , op de voorfpraak
''

van Capitein Hitoe .y weer los raakte.

Vm
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Z A A
Vrede Van de vrede tuflchcn de Engelfche

,

^°^ *?? en ons , den o Tuli op Batavia ateekon-
tngellen. ,- ,' •' 5 ^- i-" digt, kreeg men met particuliere vaar-

tuigen hier bericht , waar by men
ook vernam , dat overal , daar de Hol-

landers comptoiren hadden,zy 'er voortaan

mede cen,gclyk by gevolg dan hier ook,

zouden hebben.
• In dit jaar zyn van hier weer cenige

kinderen der Ambonfche grootcn na Ba-

tavia, en verder na 't Vaderland gezon-

den , om aldaar de Ncderduitfche taal te

lecren , zich te oeffenen, en aldus be-

quaam gemaakt te werden , om , by ver-

loop van tyd, te meer genegenheid, zoo

voor ons , als voor onzen Godsdienil , te

krygen , en die met al hun vermogen
voort te zetten.

Men verkoos daar toe in Rade van po-

litie , Marais de Roy , zoon van Manuel
,

Koning van Kilang, Andrea de Cajlro
^

zoon van den Koning van Soya, Lau-
rens de Fretis , van Hative , Laurens ^tel-

jo , van Halong , en Jan T'ak , zoon van

zekeren Jan Tak^ die met een dochter

uit Hative getrouwd was. Zy vertrok-

ken in Augullus met den Opperkoop-
man , Artus Gyfels , na 't Vaderland , die

2e elf jaar daar na weer hier bragt.

In 't jaar lózi verfcheen de Opper-
landvoogd , de Heer Jan Pieterszoon Coe»,

.den 14 Februari weer in Ambdina,mct
voornemen om de weerbarftige Banda-

neien onder zyn macht te brengen.

Hy vond het hier mede zoo byfter

pluis nietj maar die van Loehoe, Hi-
toe , en alle de Mooren , door den lloo-

kebrand , Kimelaba Hidajat , tegen den
Heer van Spciilt , en alle onze getrouwe
onderdanen , zeer verbitterd > doch alzoo

de gcmeene zaak hem ecrll; in Banda
riep , en hy nu geen tyd had , om zich

door deze gefchillen te laten ophouden

,

200 bclaftte hy , dat men tegen zyne te

rugge-komft ujt Banda alle de Orang
Kaja's,zoo der Chriftcnen , als der Moo-
ren , op een algemeenen Landdag zamen
roepen zou, om dan te hooren, wat re-

denen van befwaarnis idcr van hen in te

brengen had , en dan verder na vermo-

gen alle gefchillen te effenen.

c „ , In 't begin van dit jaar zyn ook de

fchenlüerE'"S^'''^h<^"ï ingevolge van het accoord

weder met de onzen op Batavia by de vrede
geplaatft. gemaakt, hier verfchencn, om voortaan

hier nu ook refidentie, en een Logie te

hebben.

Men gaf hen een plaats in de Maerd-
heyka, daar Jleffb d'JcoJlaphgttev/oo-

ncn, en naderhand een andre in 't Zui-

den , tuflchen 't Fort en de Burg-ftraat

,

by de Mangas-boomen , ontrent dat Itee-

nen huis, daar de Opperkooplieden laatft

plagten te woonen, of daar 't reduitje

van den ouden Heer Rim^hmz-ik. en de

Coen
A. 1611

hier we-
der ver-

fcbenen.

KEN. 4^
winkel nu ftaat, tot een Logie alzoo zy A. i6zi»

hier twee opperhoofden behalven wel-

ke zy ook op Loehoe en Cambello, ha-

ren omflag , en verblyf hadden.
Kort daar na vertrok de Heer Coen^

vergezclfchapt van Capitein Hitoe , na
Banda , met die hope , dat die Moor
hem daar groote dienften doen zoude,
hoewel ik van oordeel ben , dat hy daar

veel ondienfl: gedaan, veel van onze ge-

heimen verklikt, ja de Bandaneefen hci-

melyk aangezet heeft, om alles, wat in

hun vci-mogen was, tegen onze magt
(gelyk wy onder de ItofFe van Banda
breeder toonen) in 't werk te Hellen.

Deze Heer, zyn zaken zeer loffelyk in ^o^"*

.

Banda met de verovering van Lonthoir, g" 3^^*

niet tegenilaandezy van deEngelfchen,die icnde uit

op Poelo Rhun lagen
,
groote onderftand Banda.

gekregen hadden , verrigt hebbende

,

quam met de Vloot , waar op ook de
Heeren Raaden van Indien , Frederik

Houtman , Willem Janffoon (van andere

IVillem van IVitfen genaamd) waren,
weer in Amboina.
Hy bevond by zyn koriift, dat deKo- ï^o^pt

ninklykc Stadhouder Daja al de Mooren, |}|f^^^j[^

en veel Chrillcnen, zeer fijn tegen ons jen by-

had opgezet, tot zoo verre, dat zich de een.

meefte als de Landvoogd van 't vergade-

ren der Hongi fprak , zich dat onttrok-

ken hadden, en niet vcrfcheenen wa-
ren.

De Heer Cocn , die met zyn Hoornfe * p^^^
Poot * rykelyk tegen ditMoóifch en door- g^eft by
flcpen Ternataanlch hoofd aan kon , be- die van

riep tegen den i Juni alle de Orang Ka- Hoorn 't

ja's ; doch die 'er niet verfcheen , was
\^^^^^^

Flidajat met zyn Ternataanfch gebroed, g^iyk
'

By den Ed: Vietïjan PieterszoonCoen ^AxAxnn
Gouverneur Generaal , wegens de Ed: de fpreek-

Hoog Mogende Heeren Staten Generaal, ^Jf
'j'"

den Prince van Orangie,ende de Heeren ^ófffz^/-

Bewinthebberen derOoil-IndifcheCom-^<^», ont-

pagnie over Nederlants India, ende de l^"*^"*^ '*•

prefente Raaden in Banda, gelet zynde
,
9^

op de rebellien in Amboina dagelyx ont-tyd dit

ftaan, hebbende goedgevonden aan den volgende

refpeftiven Gouverneur van Speult tebe-^'^*^"-

lailen, dat hy de voornaamfte of princi- ''ij™;
pale hoofden onzer onderdanen ende ting van
bondgenoten zoude beroepen, omme zyn Edel-

te ondertaften van waar 't zelvige zynen '^^'"^ '"

oorfpronk was nemende , als van gelyke, t^
y^''8^"

waar uit de gefchillen tufTchen onzen
Gouverneur , ende den Stadhouder van
Ternate gerezen , ontllaan zyn , op dat

daar inne met der minne (zoo 't doenlyk
was) zoodanige ordre mogt gefield wer-
den, dat diergelyke dingen in 't toeko-
mende geweerd , ende voorgekomen
wierden, welke volgens de Gouverneur
voornoemt , de hier onder genomineerde
onderdanen en bondgenoten heeft beroe-

pen als ccrftelyk.

F 9 De
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A. i6iï. De Ora»g Kaja's , ofhoofden van Hitoe.

Radja NocJ^anivel.

Don Pcdro
,
gewezen hoofd vim Hoe-

toemoeri.

Radja, Kilang.

Radja Soya.

Siniau Erna, hoofd van Erna.

Don ^ndries , hoofd van Halong.

Cajlanja , hoofd van Hativc endc Tamri.
- Sanchioy hoofd van ^ay.
Pati Jlaijg , hoofd van Jlang.

Pati LiUboi , hoofd van LJliboy.

Manatica van Alang.

De OrangKai \an Ocrhn.

'C Hoofd van JjJ'alodo.

't Hoofd \\\\\ ÏJ^akkafthoe.

't Hoofd van Larike.

Simau Baguwala , hoofd van Bagwwala.

Paulo Gomcs , hoofd v;in de M^/'^/è(?n.

Van 't Uliajers Eiland, of van Honimoa.

Radja Oelat.

Radja T'oehaha.

Radja Paperoe.

't Hoofd van Har'ta.

Pati Boy.

't Hoofd van Tijouvj.

Pati Siriforri.

De Hoofden van Iha , cnde Mahoe.

Volgen de hoofden van 't Eiland Oma.

'Don George , hoofd van Oma.
't Hoofd van Aboro.

Radja Haroeco.

Radja Samet.

't Hoofd van Carihoe.

Radja Hatoehaha.

't Hoofd van Cabauw.
't Hoofd van Caylolo.

't Hoofd van Holalioe.

Volgen de hoofden van Ceram onder 0-

ma ftaandc.

't Hoofd van die \'an Camariën.

't Hoofd van die van Roemakai.

't Hoofd van die van Latoc.

't Hoofd van die van Howaloy.

Volgen de hoofden der Alfoercefen.

Radja SahoeJattw.

Radja Sijfeodoe.

Radja Somiet.

Radja Latca.
Radja PFayfia.

't Hoofd van Loemahdoe.

Deze naarvolgende zyn geroepen maar
niet verfchenen.

Amahey.

Makariki,

S C H E
S-wauco.

Sepa.

Tamilau.

Toloeti.

Die van Boero.

Die van Amblau.

Die van Lijfibatta.

Volgen de \-erderc bondgenooten , die

geroepen , maar niet verfchenen zyn.

Kimdaha Daja wegens den Koning
van 'Ternate.

De Orang Kays van Loéioe.

De Orang Kays van Lejjidi.

De Orang Kays van Cambdlo.

Die van Eoano.

Die van Kdang.

Op huiden den eerflcn Juni i6ii door

den Heer Generaal Coen.^ ende prcfentc

Raadcn , zyn de gecomp;ueerde ouderda*

nen, in 't Kaiteel byeen vergadert , al-

waar bevonden wierden te gebrcicen Ki-

melaha Hidajat , Stadhouder wegens den
Koning van Ternate , de Orang Kaja's

van Loehoe , Leflidi ende CambcÜo

,

niet tegenllaande dezelve tot verfcheide

reizen door de gedeputeerdenvan den Ed:

Heer Generaal boven gemeld waren be-

roepen, mede zyn ook in gebreken ge-

bleven , -cnde niet gekomen die v.ui

Amahey.

Makariki.

Swauco.

Sepa.

Tamilau.

Tbloeti.

Boero.

Af/d-Iau.

Lijjibatta.

Bonao, en
Kdang.

Gemerkt onze onderdanen alrccde hier

langen tyd na de bovengemelde gebre-

kende hadden veitoefd , zoo is de Ed:
Heer Generaal voorfz. met de handclin-

gc voortgevaren, proponeercnde eerfte-

lyk , dat hy deze vergaderinge principa-

lyk hadde beroepen omme ter neder te

leggen en te bclliflen \'erfcheide queftiea

ende gcfchillcn, die tuflchen onzen rc-

fpeftiven Gouvernem* , ende den Stadhou-
der van de Koning van Ternate , en onze

onderdanen , waren gerezen. Ten twee-

den, by wat middel de bovengemelde

misN'crftanden , \'crfchillen cnde rcbclliea

mogtenvoorgekomen werden, tot welken

einde een yder der voorzeide oirzc on-

derzaten heeft belall: opregtclyk , lin-

cccrlyk , en naaktclyk van zulx zonder

pallie te vcrklaarcn , voor zoo N'ecl haat

bcwuft was, waar door, ofte door wat

oorzake de rebellie endc verlchillcn on-

da- ouzc ondcrdaanen ontftaaa, en
ofto



Z A A
A. löir.ofte door den refpectieven Gouvenieur,

of andere peribonen, ook eenige overlaft

ofte oruedelykhedeii gefchiedj en ofzy alle

gezint waren den eed \'an gewouwe onder-

danigheit voor dezen aan de Ed. Hooge
Mog: Heeren Staaten Generaiü , den Prin-

KEN. 47^
ce van Orangien , ende Heeren Bewind-
hebberen ,ende haare Gouven^eurs,jegen-
woordige en toekomende gedaan, te vcr-
ieuwen, volgens verbondj daarjop Capkein
Hitoe antwoordde, dat hy overbodigwas 't

zelve by eede andermaal te afHrmcerea.

Nu volgen de Negorys, forterende onder Hitoe.

Hitoe.
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A. iCiï. onderdanigheid, die door 7,yn vader goeder

gcdagtcn is gedaan , aan de bovengemel-

te Heeren te vernieuwen.

Sanchio , hoofd van Way^,^ hebben be-

Afartatka Jlang^ >loofd den eed

PatiLiUboy, j te vernieu-

wen , als de vorige aan bovengemelde

Heeren. Y)tOrang Kaja's Lanke , Lamffia

ende Baroe , hebben van gelyken gepre-

fenteert den eed van getrouwe onderda-

nigheit te vernieuwen , aan de bovenge-

noemde Heeren.

Orang Kay Oerien, \^yn mede over-

Orang Kay AJjaUelo^J bodig den voorfz.

eed te vernieuwen.

Panh Gomes
,
gedeputeerde wegens de

Mardykers , overmits Lucas Carvalho
,

hoofd van de Mardykers indispooll was,

heeft harentwegcn geprefenreert den eed

van getrouwe onderdanigheid aan de bo-

vengemelde Heeren ende gefubftitueerdeh

te vernieuwen.

Woensdag den i Juni 1 62 1

.

Volgen de Koningen ende Hoofden
van 't Eiland UhafTer, Radja Oclat, met
zyne Orang Kaja's, genaamt Marco, ende
Pati Tetowaroe^ zyn overbodig den eed

van getrouwigheid , by haar voorouders

aan de bovengemelte Heeren gedaan,

aan hunne gefubftitueerde te vernieu-

wen, heeft onder zich vierNegryen.

Gelat , OufiV , Tetaivaroc en Itaivacca.

Klagen, dat nu onlangs geleden , die van

Ihamahoe verfcheide reizen op haar ver-

zogt hebben, dat zy met haar eenMata-
cau zoude drinken, ofte een verbond ma-
ken , dat , in gevalle haar iets van den Gou-
verneur te larte geleit wierd van arbei-

den , of pangayen , zy als dan gelyke-

lyk de wapenen zouden in handen nee-

men, ende rebelleeren.

Radja Tochaha , op 't zelve Eiland , is

overbodig, als de vorige , om den eed

van getrouwe onderdanigheit te vernieu-

wen aan de bovengemelte Heeren ende

liarc gefublHtueerdcn.

De zoon van Radja Paperoe^ gedepu-

teerd wegens zyn vader, is ook overbo-

dig den eed van getrouwe onderdanig-

heid , door zyn vader aan de bovenge-

melte Heeren gedaan, te vernieuwen.

Antoni , hoofd van Haria , is mede o-

vcrbodig den eed van getrouwe onderda-

nigheid, door zyn voorzaat gedaan, aan

de bovengemelte Heeren te vernieu-

wen.
Pari Boi, en ^ zyn overbodig als

't Hoofd van Tiowju^J de vorige te doen.

- Pnti Siri'Sorri is van gelyken overha-
ng.»

N S C H E
dig, eifcht de Soa of buurt van Pati Li-

ma wederom , die by die van Iha geloo-

pen is.

De gedeputeerden van Ihamahoe zyn
genaamd 'tabepoehe van Iha, Soebesmavza

Mahoc , hebbende onder haar de naar-

volgende Negiyen.

Iha. lilahoe.

Nollot. Matelette.

Coelor. Talaha.

Een gedeelte van SirriSmi,
.

Pia.

De voorfz. gecommitteerden van Iha-

Mahoe verklaren , dat hare hoofden , of
principalen , willen continueeren in onder-

danigheid, dog wiften geen redenen te

geven , op 't geen haar te laft wierd ge-

legt, waar over de Ed: Heer Generaal

belatl, dat voorfz. gedeputeerden weder-

omme keeren zouden, ende hare princi-

palen aandienen , dat zy perfoonelyk bin-

nen den tyd van drie dagen haar aan 't •

Kafteel zouden laten vinden , onder belof-

te dat zy onbefchadigt en vry weder
zullen mogen keeren , en dat , in gevalle

zy haar des bovengemelte Heeren Gene-i

raals regt en onderdanigheit als voor de-"

zen niet en willen fubmitteren , zy als

dan haar mogen prepareren ende llerk

maken , als wanneer zyn Ed: zal zien^

wat hem te doen ftaat. >

'T Eyland Oma.

Don Ge0'ge, hoofd van Oma, is over-

bodig den eed v:m getrouwe onderdanig-

heid aan de bovengemelte Heeren ende

hare geiübftitueerden ged;ian , te vernieu-

wen, 't Hoofd van Aboro haren gedepu-
teerde, genaamd ^wo/a , als voren.

Radja HaroecOy "]

't Hoofd van Carihoe, ^ad Idem.
Radja Hatoeaha

,

Cabauw.
Caylolo.

Holalioe., zynde de Negiys, zoo alszy

onder Hatoeaha forterende zyn. De Ko-
nink van Hatoeaha zegt, dat de oorza-

ken , waaromme hy met den refpeftiven

Gouverneur nu over i ; jaar geleden niet

gepangaid heeft, is , overmits dat hy

Kimelaha Daja^ haar beroepen hadde,

nevens die van Ihamahoe, Noefliilaoct,

ende die van de kuil van Ccram , welke

misdaad ha;ur by den Ed. Heer Generaal

op hun ootmoedig verzoek , onder be-

lofte dat haar vn 't toekomende voor zoo-

danige \erkidinge zullen wagten , ver-

geven is, en hebben beloofd den eed van

getrouwe onderdanigheid by haar luiden

voor deezen gedaan , andermaal te reno-

veren.

Don-

t

J
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Donderdag 3 Juni volgen de Hoofden
van Noeflalaoet.

De Konink van 'titaway.

Lenitoe. de Koninlc vanjimet.

jibobo. Akoon.

Sila. Nalahia.

De gecommitteerde Orang Kaja's wa-
ren 'TetebeJJi Watta Mocky , Nkolao , Smo-

gi , dewelke gevraagd zynde wat haar ge-

moveert hadde te rebelleren ; antwoord-

den , dat hen door die van Ihamahoe,

als namentl)'k, door Ahdiil^ ende Pali-

fon , was aangeraden , dat zy niet met
den Gouverneur zouden pangayen, hen

Avys makende , dat men hun na Banda

zouden veiToeren
,
gclyk men andre ge-

daan had , en dat zy dien volgens met
de voorfz. perfooncn tot Axrfcheide rei-

zen op Loehoe zyn geweeft , ende met
haar luiden raad gehouden, ende op den
Coraan , ne^'ens die van Ihamahoe ter in-

ftantie van Kimeïaha Daja, gefwooren

hadden Moors te worden, den Konink
van Temate te gehoorzamen , ende den

Prins van Holland haren regten Heere af

te vallen , verzoekende derhalven met
eenen voetval aan den Ed. Heer Gene-
raal zeer demoedelyk genade en vergiflfe-

niflè van haar begane fauten , onder be-

lofte , dat in 't toekomende haar voor

zodanige verleidinge wilden wagten,

waar over,omme redenen de Heer Gene-
raal daar toe moverende, dezelve hen in

fenade heeft aangenomen , mits conditie,

at in teiken van amende 2 a 3 Cor-

corren te maken zullen hebben , derhal-

ven den Konink van Temate weder ver-

worpen hebben , onder belofte hare

regte Heeren de Hoog Mogende Heeren

Staaten Generaal, den Prince van O-
rangie, de Heeren Bewindhebberen , en-

de hare gefubftitueerden alhier, te gehoor-

zamen, gehouw ende getrouw te zyn,

als goede onderdanen fchuldig zyn, over-

bodig zynde den eed van getrouwigheit,

voor dezen gedaan , te vernieuwen.

Volgen die van de kuft van Ceram.

De hoofden van Camarïen , ende Se-

roewawan zyn overbodig den eed van

getrouwe onderdanigheid aan de Hoog-
Mogende Heeren Staten Generaal, den

Prince van Orangie, de Heere Bewind-

hebberen , ende hare gefubftitueerden ge-

A9KEN.
daan , te vernieuwen.
De hoofden Roemacay, ende Tihoe-

lule gevraagd zynde, waaromme zy vol-
gens haren eed ende beloften met den
rcfpeftive Gouverneur niet en hadden
gcpangaaid, daar op zy antwoorden , dat
Kimeïaha Daja haar luiden zulx verbo-
den hadde, onder dreigementen, dat, by
zoo ven-e zy den Gouverneur volgden,
hy haare Negiy zoude afloopen , ver-
branden , ofte haar fchatten met excefil-

ve boete , verzoekende derhalven aim de
Ed: Heer Generaal boven vermeld , dat
hare begane fauten genadelyk over 't hooft
mogten gezien worden, met belofte, dat
zy haar in 't toekomende voor zulx zou-
den wagten , ende overbodig waren den
eed van getrouwe onderdanigheit , aan de
bovengemelte Heeren voor dezen gedaan,
te vernieuwen.

De hoofden van Latoehaloi
, genaamd

Radja Sopoeta LoeJJïa , Aman , Loefie Sa-
man, gevraagd zynde, om wat redenen
zy den refpediven Gouverneur niet ge-
volgd hadden, volgens beloften, ende
eed , antwoordden zulx gelaten te hebben ,
uit vreze , overmits Kimeïaha Daja haar
luiden gedreigd hadde, ingevalle zy lui-

den den Gouverneur volgden, dat hy als

dan hare Negry zoude afloopen , ende
verbranden , ofte anders extraordinaire
boete doen betalen , verzogten derhalven
ootmoedelyk in genade aangenomen te
werden ^ zynde overbodig den eed van
getrouwe onderdanigheid aan de voor-
gemelte Heeren voor dezen gedaan, te

vernieuwen.

Onder Latoe ftaan, Onder Haloy.

1'aton. Karoewa.
Luhy.

De hoofden van Elipapoeteh, genaamd
Labe Ternate , en Oribesj voorgehouden
zynde , om wat oorzaken zy luiden met
den refpeftiven Gouverneur niet geroeid
hebben, volgens pligt, zeggen, dat zulx
nagebleven is , overmits Kimeïaha Daja
haar heeft doen aanzeggen, door Lebe
Patok Sapeda, ende Labea , dat, by zoo
verre zy met den Gouverneur voornoemd
pangaayden , hy met een Hongi hare
Negiy zoude afloopen , ende het volk
den hals affnyden, verzoekende weder-
om in genade aangenomen te werden,
zynde overbodig den eed van getrouwe
onderdanigheit , voor dezen gedaan aan
de voorgemelde Heeren, te vernieuwen.

Volgen de Koningen van de Alfoereefen , ende die onder hun lieden ftaan.

Radja Somiet,Radja Sahoclau.

Sahoelau.

Loemehelo.

Locmehek.

Lahak.
II Deel, van Amboina.

Radja Wafia^
Oelofoeri.

Mahala.

Manihelon.

Sok.

Q dnr'
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Jntoenonfte.

Cuene.

Narela.

Sata Auri.

Mahehore.

Sihi.

fFatta Mamn, in 't Sagoc-Bofch.

Waylon.

JVallaya^

Hatoe Toloe.

De bovengemelde Koningen voorge-

houden zynde , oF zy den eed van ge-

trouwe ondcrdanigheit voor dezen aan de

Ed: Hoog Mogende Hecren Staten, den

Prince van ürangie,de Heeren Bewind-
hebbercn , endc hare gcfubllitucerden ge-

daan, begeerden te vernieuwen, hebben
't zelve vrywillig geprefenteerd , ende

beloven de zelven voor haai^e Souveraine

Heeren te erkennen.

Op huiden den 7 Juny i6ii.

Compareerde in de bovengemelde ver-

gaderinge , wegens die van Iha ende

Mahoe,P«/i IVaylain ^met lall omnie in

plaatlê van ha;ire ecrlle gedeputeerde , ge-

naamd Tabepoeke ende Sauhefma , die door

den E. Heer Generaal wederomme ge-

zonden wai-en , vermits zy niewers be-

fchcid van willen te geven : de welke

,

na dat hem gevraagd was, waarom zy

die van Noeflalaoet geinftigeerd hadden
ommen den Staat vandeVereenigde Ne-
derlanden , haren regten Heeren , af te

vallen, en den Konink van Tcrnate aan

te hangen , antwoord , dat zy zulx niet

gedaan en hadden, dog niet en koften

ontkennen , dat zy met de voorfz. Noef-
falauwers twee maal by Kirmlaba gcwecil

hadden door zyn beroep , dan dat 'er ge-

handeld was, was hem onbewuft , ten

anderen hem voorgchoudcu zynde , omme
wat redenen hy ten tyden de refpcólive

Gouverneur op den roey ging, zy hem
niet en volgden , daar met zwygen op ant-

woordde, biddende aan den Heer Cxencraal

voornoemd, omme in genade aangeno-

men te werden , alzo zy door quade ton-

gen tot zulx gebragt waren
,
prcienteer-

de den eed van getrouwe onderdan igheit,

voor dezen gedaan aan de bovengemel-
de Heeren, te vernieuwen.

De Ed: Heer Jan Pieterffbon Coe»,

Gouverneur Generaal , van wegen de Ed:
hoog Mogende Hecren Staten Generaal,
zyn Excellentie , Mauritius , Prince van
Orangie,Grave van Naflliu enz. de Hee-
ren Bewindhebbercn der Generale Com-
pagnie van de Vereenigde Nederlanden
in Indien , zeer genegen zynde omme de
inwoondercn harer onderdanen van de
landen. Eilanden, ftcdcn ende plaatfen i

C H E
Hüc-hoa.

ili-Latoe.

Latca.
Horale.

Loemomoni.

IVayfia.

May.
Lias.

IVattamamn in 't

gebergte.

Ivalaha.

in 't lant van Amboina endc daar on-

, vrede , ende

ende alle misver-

is , te wee-

trent gelegen , in rufte

eenighcit te houden^
ihmden, zoo veel mogelyk
ren , ende te ondertaftcn , van waar die

haren oorfpronk nemen , zoo heeft zyn

Ed: aan Harmanvan Speult ^zyncnhuizc-

nant Gouverneur , belaft , alle de onder-

zaten , bondgenoten , ende nabucrige

vrinden, te beroepen, waar op de hier

voorgenoemde Koningen, hoofden ende

principalen , zyn gccomp:u-eerd , die ter

prefèntie van den bovengemelden Heere
Gouveruciu- Generaal, de Ed:Heer/?c-
drik Houitna» , flarman van SpeuJt , Willem

van Witfcn , ende ondergefchreven ge-

tuigen, ider in 't bezondcr hebben ver-

klaard, beloofd ende gezwooren, gelyk

zy verklaren , beloven ende zweeren by
dezen folcmnelen eede , aan handen van
den Ed; Heer Generaal, en de prefênte

Raaden gedaan, de bovengemelte Hoog-
Mogendc Heeren Staatcn Generaal , zyn
Excellentie Mauritius , Prince van O-
rangie, Grave van Naflau , enz. de Hee-
ren Bewindhebbercn , ende haie gefubfti-

tucerden, tegenwoordige, ende toeko-

mende , voor hare Souveniine Heeren te

erkennen, gehoorzamen, gehouw endc
getrouw te zyn, ende te allifteeren, te-

gens alle vyanden , zoo wel te water als

te land, als getrouwe onderdanen toeftaat

te doen, gelyk zy voor deezen belooft,

en gezworen hebben.

A£lami in 't Kaftcel in Amboina de-

zen 7 Juni A. i6ii. was getekcnt J. P.
Cocn , Frcdrik Houtman , Harman van
Speulty IVillemvan Witfen.^ P.Pieterfz.

JVagensveld ^ Cornelis van den Berg , Cor-

nclis de Meyer , Daniël du Buquoy , Lau-
rens de Maarfibalk, 't merk van A Jan
Cornelifz. Luitenant

, J. van Breul^

Maarten Janfz. Vijjcher 't merk van

C. V. A. O. Charles Houiv^ Vendrig, Jan
Graswinkel^ Hendrik Lievenfz.^Chriftoffel

van der Gracht
, Jozephus Moflaard^

Gcorgius Mujfchamp , Henri Woolman^
Simon Colin , Matbieu de Klerk , Hans

Janfz^ dit merk \an Genit Gerritfz.

Bak.

Op huiden den 7 Juni i5zi compa-

reerde , na dat de \ orige vergaderinge al

ge-
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A. IÖZ3. gehouden en gefcheiden vi-i&^Kmeïaha

Ludi van v/egens KimeUha Daja, endc

die van Lochoe, Tomwayli van Cam-
bello , en LtJJbewd van Lcilldi , welke

gedeputeerden nu cerll quumcn , niet tc-

genilaande D. Kimelaba Daja alrccde op

verfcheidc ontbiedingen wcigcrig was ge-

weeft te cortipareeren , daar hy doof de

Ed: Heer Generaal Cocn , met toezcg-

ginge van verzeekeringe , beroepen was,

omme te verantwoorden 't gcene hem
te lafte wierd gelcgt

,
gelyk hier voren

in 't breede te zien is , by ider zyne ver-

klaringe in 't bczonder, de welke de Ed;

Heer Generaal voornoemd door zyne ge-

deputeerden , te weeten de kooplieden

van Loelioe ende Cambello , airede

fchriftclyk aan de voornoemde Kimelaba

Daja haddc gezonden , op dat hy mogt
weeten, waar mede belait was, des niet

tegenrtaande heeft de bovengemelde
Heer Generaal de gecommitteerden we-
derom voorgehouden , lioc dat opcnbaar-

lyk was gebleken by vorige verklaringe,

dat dito Kimelaba Daja , onze onderdanen

van Noeflalaoet heeft doen rebelleren, en
Moorich zoeken te maken

,
gebruiken-

de tot dien einde als inftrumenten die

van Ihamahoe, door welker inftigatic zy

tot de rebellie waren gcbragt , haren

rechten Heer hebben vcr2,aukt , en den
Konink van Ternate hadden aangeno-

men , hebbende daar en boven door zyne

dreigementen onze onderdanen van de
kuft van Ceram wederhouden , dat zy

met den refpeftiven Gouverneur niet en
zouden panggayen, op poene, zoo zulks

gefchiede, dat hare dorpen, ende plaat-

lën zouden afloopen , en verbranden

,

ofte extraordinaire boete doen betaalcn

,

Zynde de voorfz. plaatfen Roemacay,
Latoehaloy , Kelkepocteh , ende van daar

voorts tot Toloeti toe , waar door de

voorfz. onze onderdaanen de laft van

hunne Heeren niet hebben durven navol-

gen, belaftendc daar benevens aan de

gedeputeerden, dat hy , Kimelaba voorfz.

zyn Ed: zoude laten weten , of deze

proceduren waren gefchied uit eigene

autoriteit , of door ordre van de Koning
van Ternate. Item, die vAn Loehoe,
Cambello ende Leilïdi , aandienen, dat

byzondcr hare genegenheid , ende ver-

antwoording, aan den Generaal zouden

laten weten, waarfchouwende daar be-

nevens Kimelaba , in gevalle hy eenige

van zyne Officieren, ofte paapen, op de

kuft van Ceram haddc, dat die dadelyk
verbieden zou, of zoo hy in gebreken

bleef, dan genoodzaakt te wezen , daar

anders in te verzien , waar mede de

voorfz. gedeputeerden haar affclicid heb-

ben genomen , om rapport te doen aan

hare principaalen.

Adum in 't Kafteel van Amboina.

K E N. jr
Datum ut fup-a. Wiis getcekcnt , Her-
man i-an Speult, Cornelii de Meyer y Lau-
rens de Marfcbalk

, Jan Grasivinkcl, Jo-
zepbus Mojlaart.

Ondertufl'chen vertrok de Heer Coen'
Coen weer na Batavia, na dat hy alles in vcnvck

ruft gebracht had j en viel hier dit iaar
"^ ^*"'

4 ^ I T J 1via.verder niets \'an belang voor.
In 't jaar \6tz begon de Heer -van

Speult zyn Hongi-tocht al vroeg , om
die van Caybobo, en Roemakay, die ge-
durig van Hidajat tot afval aangezet
wierden, te verftcrken, en hen den eed
ook te doen vernieuwen. Hy maakte ^^"
ook een groote wooning, en een plan' ^^^j''l^

ken-Logie op 't ftrand van Rchocmoni , venich-
om de nagelen \-an die van Hatocaha in t:ngen op'

't zelve te ontfangcn, aangezien zy zwa- •^'"''"e-

righeid maakten , om die aan 't Kafteel
'"°'^'"

te brengen. Men vond toen al nagelen
op 't Eiland Oma, maar op Honimoa of
Noeflalaoet nog nictj doch de Heeriw«
Speult bezorgde , dat zy ook in did twee
laatfte Eilanden ten eerften aangeplant
wierden.

In deze tyd zonden die van Leilïdi ge-
zanten aan den Landvoogd , verzoeken-
de uit eigen beweging , om onder de
compagnie te mogen Haan , zy waren
nooit onder Ternate , maar iiltyd een re -

gcering op zich zelven, en Oelifiva's , en
ondertuflchen van de Kimelaha's zoo-
danig geplaagt geweeft, dat zy dat met
langer konden , nog wilden houden

,

weshalven zy op den 14 Januari 162.5
een contrad met den Landvoogd maak-
ten, waar in zy beloofden al hunne nage-
len alleen aan de E. Maatfchappy te zul-
len leveren op zoodanige verdere condi-
tien, als wy hier in 't contrad zelf kon-
nen zien.

Jlzoo de undcrgefchreven Orang Kaja's Cor.tia.t

van Leflïdi, als magt en autborifatie beb- '"«die
_

bende van Latoc Colli, bier aan '/ Ka-j-'^ '"

ftcel van Amboina, baar hebben verhgt^-iC^T^, g^.
van wegen Latoe ColH, en haar onderda- m^^kl.

nen^ en bekennen vryzvillig verkogt te heb-
ben^ ben op naarvolgende conditien mder de
geboorzaamheit van de Ed: Hoop Mo-
gende Heeren Staaten Generaal , zyn
Princelyke Excellentie, en de Heeren Be-
windhebbers te willen begeven, dat baar
niet en hebben konnen weigeren.

Eerjlelyk , is de conditie , dat men baar
luiden in baar geloove ongemolejieerd zal
laten y ende niemand moeyelyk en zal val-

len ^ dan by, zoo verre irnand uit zig del-

ven verzochte Chriften te worden., daar
tegen en zullen zy luiden niet hebben ie

zeggen.

"Ten anderen , helovcn en zweeren de bo-

vengemelde Orang Kaja's, uit de name.,

CH als magt hebbende van wegens Lato
G i Col



51 AMBO
Colli, en zyne onderdanen^ op hare wct-

hoeken^ en by God, de booggemelde Hee-

ren Staaten , zyn Princclykc Excellen-

tie, de Ilecren Bewindhebbercn, ofle ha-

re Gouverneurs ,
jegenivoordig , ofle toe-

kom.nde , in alles gebouw en getrouw ie

zy»f en fe blyven, en jegens alk vyanden^

zoo ie water als te lande, gclyk getrouwe

onderdanen betaamd, ie ajjijlcren.

Ten deiden, beloven de bovengemelde O-
rang Kaja's , uit den name van hare fu-

perimes, van nu af aan met niemand ee-

nige pitsjaringe meer te houden, als met

voorweten van den Gouverneur voornoemd,

mg veel min met imand anders te rocjen,

als met de hooggemelde Ileercn hare Gou-
verneurs.

Daar en tegen beloofd en zwecrd de

Heer Gou\xrncur van $peult , wegens de

Hoog Mogende Heercn Staaten Gene-
raal, zyn Princelykc Excellentie, en de

Ed. Hecren Bewindhebbercn over de Ei-

landen van Amboina , haar in hare gereg-

tigbcid voor te fïaan, en jegens allen overlafi

te befchermen , en te bevryden , als een goed

en getroinv hoofd betaamt ende fchuldig is

te doen.

Ten vyfden, beloven de Orang Kaja's,

de nagelen aan niemand anders , ofte geenc

andere natiën ter wereld, te verhopen, ofte

ie leveren , als aan de bovengemelde Heeren,

haren gecommitteerden
,
gelyk voor dezen

gefchied is , op poene , dat men de gene j die

daar op zullen bevonden worden , capitalyk

aan den lyve zalflraffen.

Alle welke bovengemelde artikelen de

Gouverneur by eede heeft bezworen , voor

zoo veel hem betreft , te zullen naarkomen,

en aan de andere zyde , beloven en zweren

de ondergemelde Orang Kaja's op hare wet

alles , wat hier boven gementioneerd is , on-

verbrekelyk naar te komen , en te doen ag-

tervolgen. In kenniffe der waarheit is deze

aSle van beide de partyen onderteekend bui-

ten arg , lifl ofte bedrog , ten overflaan van

de Koningen van Kilang , Soya , de hoof-

den , en Orang Kaja's , van Halong , Ha-
tive, Tawiri, en A'Iardika.

Aftum in 't Kailecl Amboina dezen 14
Januari A. 162.7,, was getekend Herman
van Speult , Ifliac de Bruin , Laurens de

Maarichalk , Lebe Sabtoe , OrangKay
Tocha Picoe ,

'/ merk van OrangKay
Loekoli, '/ merk van Manuel Radja Ki-

lang, Laurens de Silva, Radja Soya ,
'/

merk van Diego, Pati Halong, Manuel
Caftanja, 't merk van Don Pedro, Pau-

lo Gomes, '/ merk van Antoni Tawiri.

A. i6zt. den 8 September verboden

de Heeren in 't Vaderland, geen Am-
bonfche Princen meer te zenden.

Op den zelven voet van die van Leffi-

die quamen ook die van Manipa , ont-

flaande zicli al mede van de trotfe bc-

N S C E
handeling van Hidajat , tot ons over , meer
uit 7Aigt tot een beter behandeling, of
wel uit warsheid en walg van zyne ge-
weldenaiyen , dan dat zy wel eigentlyk

genegenheid voor ons hadden , 't geen
men zich van geen Mohhammedaan ver-

beelden moet.

Het contraft zelfs zien wy hier mede.

Alzoo wy ondergefchrcven , hoofden , en Als ook

Orang Kaja's van 't Eiland, cndc de negoryen ^^^ "^'^'^

van Manipa, in Junio laaflleden door de-^^^^^I^^

Orang Kaja's, Leflebefli,en Walkoeko , aan-

onze gedeputeerden , ons hebben begeven onder gegaan-

de gehoorzaamheid van de Ed. Hoog Mo-
gende Heercn Staten , den Prince van
Orangie , de Heeren Bewindhebbercn,
ende hare Gouverneurs alhier, en dat ten

aanzien van den contimielen overlafi zoo ons,

onze geajjociecrde vrienden , ie weeten die

van Leflidi, Cambello en Lochoe, zyn
doende , nu onlangs zyn geconflringeerd ge-

weefi onze toevlucht te nemen tot de boven-

gemelde Hecren, om haren Gouverneur "y^w

Amboina afjlftentie en hulpc te verzoeken

jegens Kimelaha Daja, Gouverneur we-
gens den Konink van Tcrnate , die tegen-

woordig op 't Eiland Mimipa aan de Oofi-
zyde legt, met een armade van 10 a z^
Corcorren , om haar land af ie lopen , en

dat overmits de voorzeide Orang Kaja's

haar onder de bovengemelde Heeren hadden
begeven, waar over den Gouverneur van
Speult , ten aanzien van haar ernfielyk

verzoek, zig verpUgt vindende volgens be-

lofte van de Hecren Generaal en Raaden
van India , haar in haren nood daar tegens

te afiificeren met het jagt Pera ^ de kaag
Geldria, en een chaloep,de welke, verftaan
hebbende, dat onder de hoofden van voorfz.

negrys eenig verfcbil was , heeft geraden ge-

vonden alle de ondcrgefchreven Orang Kaja's

van A4anipa te beroepen, ende den eed van
getrouwe onderdanigheit , die zy voor dezen
door hare gedeputeerden gedaan hadden , aan
den Ed: Heerc Generaal Coen

, perzoon-

lyk in des bovcngemelden Gouverneurs p-e-

fcntie zouden vernieuwen , het welken zy op

naarvolgende conditien by hare Moshhaf, of
Wet-boek hebben bezwoeren.

Eerftelyk , dat zy de bovengemelte Hee-
ren, ende niemand anders voor hare Sou-
\'eraine overigheid aanneemen , willen er-

kennen, gehoorzamen en refpeüercn , hun
jegens alle vyanden , zoo te water als te

lande , willen affiflecren als getrouwe en

gehoorzame onderdanen fchuldig zyn te doen,

hem nu mg tot geenigen iyden te verla-

ten.

Ten tweden , beloven de bovengemelde

Orang Kaja's , in gevalle den dienfl

van de bovengemelde Heeren vereifcht ee-

I

^\

nige brieven aan 't Kaftcel, ofte andere

bygekgene plaatzen te zenden, dat zy die

zonder eenig loon zullen beftellen.

Ten
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Ten derden j zoo belooven zy, zoo de

bovengemelde Gouverneur geraden vond,
aldaar een fort , of fteenen Logie te ma-
ken , dat zy alle materialen , zoo van kalk,

fieen , hout , en arbeit daar toe zouden

fomneeren zonder eenig loon.

Ten vierden
^

prezenteren de voorfz.

Orang Kaja's den bovengemelden Heeren
hare Souverainen te geven zodanige tol, ofte

erkenteniffe , als zy onder den anderen
,

naar vermogen j en reden zullen bevinden

te beflaan.

Hier en tegen heeft de Gouverneur van
Speult , wegens de voorfz. Hceren haar

beloofd , en gezwooren V naarvolgende te

houden, en naar te komen.

Eerilelyk , dat nüy haar zullen dcfen-

deeren en befchermen jegens alle vyandcn
^

die haar zouden willen overlafi doen j naar

ons vermogen.

Ten tweeden , dat men haar in hun
geloove geen geweld, nog overlafi en zal

doen, of dwingen haar geloove te verla-

ten , dan dat zulx aan haar zal ftaan
daar by te blyven, of V zelve af te fiaan,

waar in ider van haar zyn eigen vrye

wille zal hebben.

Ten derden ,• dat men niet en zal ge-

dogen^ dat hare vrouwen of kinderen door

de onzen eenig overlafi ofte outragc zoude

gefchieden, zonder behoorlyk regt.

Ten vierden , dat men haar hunne na-

gelen zal betalen ten pryze als men die

van Loehoe, Hitoe en Cambello, doet,

en tot gelyke pys de kleeden zal verho-

pen, nog minder, nog meerder.

"Ten befluite ^ om dat alle de bovenge-

melde artikelen van wederzyde volkomen

onverbrekelyke zoude agtervolgd , ende naar-

gekomen werden, zoo hebben het zclven in

kcnnijfe der waarheid met hun eigen han-

den onderteikent. Aldus gedaan, en gear-

refieerd, op V Eiland Manipa, in de ne-

gry van Toeban , dezen i f Februari i óiz.

Ohdertuflchen kreeg men van Batavia

tyding, dat de Heer Coen den i Febru-

ari 1615 na 't Vaderland vertrokken, en

door den Heer Pieter de Carpentier , ;ils

\'yfde Opperlandvoogd vervangen was.

In die zelve maand deed zich een ge-

weldige donkere wolk op, die met een

zware uitbcrlting van veel onheilen zich

niet alleen over Aniboina , maar nog veel

jaaren daar na over den geheelen Neder-
landfchcn ftaat , vertoont heeft.

Het is dat befaamd werk van Amboi-
na tuflchen de Engclfchen en ons , waar
van zy zulken grootcn ophef gemaakt

,

en waar o\er zy ons zedert zoo veel

moejelykhedcn aangedaan hebben, voor-
' wendende , dat hare natie door de onze

alhier zeer zou verongelykt, cnvcrfchei-

den van de zelve buiten hun fchuld door

de onze maar gerecht , en uit de wereld

K E N. j3
zouden geholpen zyn. Ik ziil daar niet

meer van zeggen , om geen oude won-
den op te krabben; dan dit alleen.

Het is zecker j dat zy van hunne mis-
daad door vcrlcheidc getuigen overtuigd
zyndc,de zaak omllandig beleden hebben

,

en dierhalven wettig ter dood verwezen
zyn ; doch de Heer Landvoogd en zyn
Raad, zou zeer voorzigtig gedaan heb-
ben , indien hy deze gcvonnilten met de
Hukken en bewyzen na Batavia , en die
van Batavia de zelve zoo na het Vader-
land, en aan hun eigen natie , overge-
zonden hadden, om hen te klaarder hun-
ne fchuld te doen blyken, en hen dan
zelfs Rechters daar over te laten zyn , en
dan zou 'er zoo veel gcfchil niet over geval-
len hebben , als onze E. Maatfchappy

,

en Staat naderhand daar over met de En-
gelfchen , en h unne Maatfchappy

, gehad
heeft.

Ook lag 'er ons weinig aan gelegen,"

of zy jiiill; in Amboina ^ dan of zy in

Engeland aan hun dood quamen , dewyl
het dog by my valt Itaat, dat de Engel-
fche, hier in onze edelmoedigheit zien-

de, dat wy ze met dit vonnis aan hunne
befcheidenheit , en om 'er na hun ge-
moed mede te handelen , overgaven

,

hen zekerlyk daar zoo wel, op zoo kla-

re blyken, gcrtraft zouden hebben, als

zy nu in Amboina gellraft zyn , en dan
hadden wy 'er de zelve eer afgehad,die wy
op een andren tyd van diergelyken zaak ^

wegens eenige doodichuldigen van dezel-

ve natie, met hun vonnis na hun Land
overgezonden ,' gehad hebben.
Of zig ook andere Engclfchen, bui-

ten deze Landvoogdy , hier aan fchuldig

gemaakt hadden, hebben wy noit kon-
nen ontdekken. Maar men heeft nader-

hand gezien, wat moeite de Engclfchen
daar over den Opperlandvoogd Coen aan-

gedaan hebben , hoewel die Heer (ge-

lyk wy in zyn leven toonen) daar van
geene de minfte kennis, veel min fchuld

'er aan
,
gehad heeft , alzoo hy den i Fe-

bruari 162.^, en by gevolg voor 't uit-

berftcn van deze zaak , na 't Vaderland,

vertrokken was.

De bewegingen, die zy egter daar o-

ver naderhand gemaakt hebben , zyn
oorzaak gewccll, dat A. 1616 verichei-

de van deze Rechters na Batavia ontbo-

den , onder ecde gehoord , en eenige da;ir

van na 't Vaderland gezonden zyn, zoo
men zegt , met name Jan Joofien de Roy,

en cenen Teller ^,0^ Tellier , ook mcine ik,

dat Laurens de Maarfchalk hier o\er ge-

zeten, en zeer waarfchynelyk Ifaac de

Bruin, als Fifcaal geageerd heeft.

De Engclfchen wildenden Landvoogd
van Speult , zelf ook daar hebben j

doch die was in Mócha in Oftober

162.Ó al overleden.
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De Oppcrkoopman fle Roy, met zyn

^oon (naderhand Secretaris van Juftitic

alhier) in 't Vaderland gekomen zynde,zei-

de met deze zaak gmich niet te doen te

hebben, alzoo hy niet in de dood dezer En-

gclfchen gcftcmt had, gclyk hyookvry-

gekend , en weer als üpperkoopman uit

't Vaderland na Amboina gezonden , en

met zyn zoon hier gekomen is, dog zyn

fchip kreeg voor den hoek van Noelta-

nivel , door onvoorzigtigheid der iluur-

lieden , een ramp , zoo dat het voor

den hoek van Alang bleef, hoewel hy en

andre gered wierden. Hy is naderhand

vr}'nian geworden, en heeft in veel ruit

zcdert nog lang geleefd. Daar heeft ook

zeker Capitcin
, J^öK dcFogd^ en Pietcr

'Janfzen van de Sanden^ die op Loehoe

gelegen had, over gezeten, die zoo uit

de papieren der Engcli'chen blykt, in

hun fovcur zyn item gegeven , en be-

werkt had , dat een der verwezene , E-
diiard Collyas genaaind , door 't lot vry

gci-aakt is ; ook heeft omtrent Laurcns

de Marfchalk (gelyk ook ontrent de Heer
Cocri) den Heer Ambafladeur Carleton A.

lózf wel uitdmkkelyk uyt naam van

den Koning een eifch gedaan , dat zy

niet weer na India zouden mogen gaan.

Niet lang na dit voon'al is de Heer
lan Speldt als Commiflaris der drie Oo-
fterfche Landvoogdyen , met den Fifcaal,

Ifaac de Bruin ^ na Banda vertrokken,

om onderzoek na 't gedrag van den

Landvoogd aldaar, Doftor Mariyn Sonk,

te doen , en den zelven , des noods , op te

zenden, en een ander in zyn plaats tot

nader ordre te zetten, of wel om, na

dat hy de zaaken gelteld vond, de noo-

digc ordres daar op te ftellen ; hoewel

de Engellchen dit een geheel andren

naam gaven, en oordeelden dut dit alleen

gefchied zy, om te vernemen, of hun
Agent in Banda ook geen kennis van dit

verraad had ; Een zaak , zonder eenige

grond ter wereld , ulzoo geen der getui-

gen , en ook geen der befchuldigden , oit

iets ten lalle van de hunnen in Banda , of

elders, gezegt had.

Deze Heer van Speult vond A. 1624
ook goed, die van Ooll-Cei-am en van

Goram, die veele der gevhigte Banda-

nefen toegang gegeven , en door hun
oprekkenen de onzen zeer veel quaad ge-

daan, en ook verfchcidc menfchen gc-

rooft hadden , te gaan beteugelen , dwin-

gende hen door geweld van wapenen,

om zich onder de E. Maatfchappyc te

vernederen } waar op dan die van Goram
Ceram-Laoet , Keffing , Goeli-Goeli,

Oerong en Kelliwari , op den z^ De-
cember een contraft van den volgenden in-

houd met de E. MaatfcJiappy aangegaan

hadden.

Op huiden dezen 25 December y/. 1624

N S C H E
compareerden in '/ Kaftecl van Amboina traft van

voor den E. Heer Herman van Speult ,
^'^' ^^^^

Raad van India , ende Gou\ erneur van
spcult

Amboina, wegens de E. doorlugtige i/ooj^mctdic

Mogende Heeren Staten Generaal , den van Cc-

Hcere Mauritius, by der gratie Gods,""
r> • r\.. L- ' j j 77 TT Lai

ani-

Prince van Orangie enz. ende de E. Hee- ];^^1,^„'

ren Bewindhebbercn der vcreenigde Oort- Goram \

Indilche Compagnie ^ ende die van den Gocli

Raadc , Orang Kaia Sobo , wegens dieS'^^^^^

van Gcram-Laoet , en Urang Kaja Si- ^^ ^^
mon Bal, uit den naam^ en van wegen die 1614.

van Heralieu , Keffing, Goram, Goeli
Goeli , Oerong en Coac , inet volkomen

magt , en authcritcit , omme haar met den

gcrnelden Heer Gouverneur te reconcilie-

ren , alxoo de vorige hofliliteiten , en onge-

vallen verklaaren ontflaan te wezen door

inftigatie der Bandanefen : om met den ande-

ren in goede , vajle , finccre en onverbrekely-

ke vricndfchap te treden , ter p-efentie en

overftaan van Capitein Hitoc, nevens de

hoofden en Orang Kaja's van de Oelifiva's

en Oelilima's, als intercejjeurs en getuigen

op naarvolgende conditien.

I.

Eerftelyk , dat de onderdanen van de

Ed. g^emclde Hoog Mogende Heeren Sta-

ten Generaal vry ende vrank hare firandert

zonder verhinderinge zullen mogen frequen-

teren ,
'/ zy om te handelen , ververjinge

ofte water te halen.

2.

Item , ten tweeden , dat gemelde O-
rang Kaja's niet en zullen vermogen eenige

alUantien , ofte verbonden te maken met
Spanjaards , Tidorefen , Macaflaren , Ban-
danefen , Engelfchen , Dcenen , Fran-
fchen , ofte andere natiën , buiten expres

confent , en voorweten van gemelde Gouver-
neur, ofte zyne Succeireurs.

Dat gemelde Orang Kaja's , ofte hare

gecommitteerden , het zy dat zy waaren of
geene en hebben om te handelen

,
jaarly:^ ten

minfien eens in "'t laatfte van^t wefler Moei-
fon aan '/ Kafteel zullen gehouden wezen
te komen , omme metgemelde Heer Gou\'cr-
ncwc,de Oelifiva's , f« Oelilima's tepitsja-

ren , op dat aan wederzyden de klagten

van mishandelingen mogen gehoor

t

, en naar
behooren gecorrigeerd werden.

4-

Beloven mede gemelde Orang Kaja's van
Ceram , dat zy gecne andere plaatzen en

zullen aan doen^ maar rcgt aan het Kallcel

komen , op dat zy , op andere plaatzen wil-

lende handelen.) behoorlyke pas-cedulle van
den Gouverneur voornoemd mogen obtine-

ren, en daar door voor fchade van de heen-'

kotnende fchepen mogen bevryd zyn.

Item, dat zy die van Kcy, en Aroc,

als alle andere onze onderdanen , vry en on-

verhinderd bare Jlranden zullen laten fre-

qucn-

\
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A. i6z4.^uenteren, zoo in V herwaarcis komen, ah

in het luederkeeren.

6.

Item, dat alle de overloopers en Jlaaven,

het zy van wat natiën het zoude mogen we-

zen , 206» 1'an hier , als van Banda , naar

datum deze zouden mogen weglopen ^ weder

omme zullen gerefiitueerd worden , mits dat

men voor yder perzoon zal betalen de waar-

dye van twintig Ryxdaalders tot een ver-

eeringe , en voor een overloper , te weten , een

Hollander, 40 Ryxdaalders^ dat van bei-

de zyden over en weder zal onderhouden

worden , te weten naar dato dezes con-

tra^s.

7-

Item , dat van nu voortaan alle roovinge
,

en hofiile aitien aan wedcrzyden zullen cef-

feren^ op poene ^ dat men de overtreders als

fchelmen , en perturbateurs van de gemene

rufle^ metter dood zal ftraffcn^ als ook alle

de gene , die daar van kenniffè , en weten-

fchap zullen gehad hebben.

8.

Item , zoo het den nood vereifchte , dat

gemelde Gouverneur hare hulpe verzegt,

ofte van doen hadde , zoo beloven zy lieden

naar haar uiterfte vermogen , V zy te wa-
ter of te lande, zyne E. te ajjifleren, ge-

houw en getrouw te wezen.

Alle welke bovengemelde artikelen de voor-

genoemde Orang Kaja's van Ccram uit den

vaam ende van wegen de voorfz. Eilanden

ende Steden , voor haar , ende haare onder-

daanen, beloven en zzveren, gelyk zy zwe-
ren en beloven mits dezen, op hare Mos-
hhiif onveranderlyk ende getrouwelyk naar te

komen , en by zoo verre zy in eenigen deelen

deze bovengefchreven artikelen overtreden,

ofte infringeren mogten , 200 geven zy den

gemelden Heer Gouverneur , nevens zyne

geaffocieerden , ende onderdaanen, volkomen

magt en authoritcit , dat zy zulx op haare

pei'zoonen , onderdaanen , en landen ,geweldi-

ger hand mogen verhaalen.

Hier en tegen , beloofd de gemelde Heer

Gouverneur haar hier in Amboina vrycn

handel en pas-cedulle , op eenige plaats te

verkenen, onder welke befcherminge zy vry

en onbefchadigt van onze fchepen zullen mo-

gen gaan ende keeren , en haar in alle ge-

regtigheid onpartydig naar behooren voor-

fiaan , ook de gemelde vrindfchap over en

weer te onderhouden , en doen onderhouden.

jildus gedaan en befloten ter goeder trou-

we, bulten arg of lifl , ter p-efentie ende

overftaan van alle de ondergefchrevene Oc-
lifiva's ende Oclilima's , in V Fort v»n

Amboina dezen z^ December A. 1614.

was getekent , 't merk van Orang Kaja
Cauwcra, V merk van Orang Kaja Keli-

"waroe, V merk van Derus vanDeuwon,
V merk van Bali van Kelemala, ter zyden

ftonden als getuigen , V merk van Capitein

Hitoe , en V 'merk van Pati Toeban*
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Ook verklaren Hatib, Paci van Iha^

Scnghadji Moefla, mede van Iha, Soebo
Tbjina van Moelato, Loenitoeni, Radja
Nollot, en Goela van Kellewaroe op ha-

ren Moshhaf, dat zy volkomen kennijje,

ende wetenfchap hebben, dat gemelde Ge-
committcerdens van Ccr^rni volkomen magt
hebben van hare fuperiorcs, omme met den
Heer Gouverneur voornoemd te contracte-

ren, de alli;mtie betreffende.

Jildus gedaan in V Kafteel van Amboina
dezen 25 December A. 1Ó24.

In dit zelve jaai' heeft deze Heer ook
op een vlak \'eld , agter 't Campon Mard-
heyka , vier duizend clappus vrugten la-

ten planten , waar van 'er niet boven de

600 a 700 opgekomen zyn, om dat het

land in zich zelven daar toe niet zeer goed
was.

In 't einde v;m dit jaar was Hidajat o-

verlcden, en door Kimclaha Leliato , de
zoon van Baffi Franggi, een kleen ma-
ger en moedig , doch zeer kregelig man,
en een doodvyand der Chrillenen , als

vyfde Stadhouder op Loehoe , of wel als

zesde na Samarau , vei'vangen.

A. löif heeft de Heer van Speult digt

aan 't ftrand, in 't Zuidwelfen, ontrent

een fnaphaan-fchoot van 't Kalteel , een

groot lleenen ziekenhuis met twee by-
zondere verdiepingen , van verfchei-

de kamers voorzien
,

gebouwd. Dit
was een zeer hegt gebouw , en zou ook
by nood voor een veiling hebben kon-
nen dienen , aangezien de muuren zoó
dik Avaren , dat men 'er gefchut op plan-

ten kon ; om welke reden het , onder
Filip Lncafjoon, Kota Bahroe, dat is, het

nieuw Kafieel, genaamd wierd.

Hy heeft het begonnen , maar zyn op-

volger heeft het voltoid.

In 't begin van dit jaar zyn de Chi-
neefen eerft hier gekomen, over welken
een uit hen tot hoofd gefield, die daar

na Chriilen geworden, en Herman, na
den Heer Landvoogd

, genaamd geweell
is.

De Ternataanfche Kimelaha Leliato,

ging ondertulTchen zyn gang , e-

veneens als zyn voorzaat, met onze on-
derdaanen, daar hy kon, tegen ons op
te rokkenen, en van ons af te trekken,

zich niet ontziende ook de vreemdelin-

gen aan te halen , en de nagelen aan hen,

zoo dier hem mogelyk was, te vcrkoo-

pen.

Dit was de reden, dat de Heer Land-
voogd hem nu en dan lullig gedreigd

,

en ook al verfcheide boomen der Inlan-

ders omgekapt had ; doch dit alles niet

helpende , en maar olie in 't vuur zynde,

200 nam hy voor hem eens ter degen aan

te tallen, en hunne nagclbolTchen t'ee-

ncmaal uit te roejen, om hen daar door

ge-
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geheel en Jil te kortwieken, vaft fteüen-

de, dat zy, hun inkomilen quyt zynde,

\an zelf wel zouden moeten aan de hand

komen.
Het verfchynen van de Naflaufchc

Vloot, die A. 1Ö25 ondicx Jaques THc-
doch

zee overleden , en door

remite uitgevaren

.

die in de Zuid-

zynen Onder-
zeevoogd Geen Huigen Scbapenbam ver-

vangen, en den 4 April i6if in Amboi-
na met vier fchepcn verfchenen was, gaf

daar toe zeer goede gelegcnhcit.

De Heer %'an Spcalt verzocht hulp tot

uitvoering van dit zvn voornemen , en

deze Zeevoogd vond dit voorftcl zoo

billyk, dat hy nevens den zelven bcfloot

©pklccn met de ganfche magt der fchepen , en

Van
Speult

roeid de

ragcl-

boomen

Ccrani

uit.

Coracora's derwaards te gaan om den

hoogmoed van dezen Kimelaba en zynen

aanhang, zoodanig te beteugelen , en hen
zoo te fnuiken, dat hem, en allen zynen
aimhang , de luft vergaan zou om zich

voortaan weder tegen de E. Maatfchap-

py aan te kanten , en de befworen con-

traélen zoo trouwloos met voeten te tre*

den.

Dit dan befloten zynde vertrokken
beide deze Heeren met de byhebbendc
magt , als ook met den nieuwen gedefti-

necrden Landvoogd , den Heer 'Jan van
Gorcom, den 19 May denvaards.

De Zeevoogd Schapenham was met de

fchepen de Gnffioen, en David^ na de

buiten of de Weft-zyde van Cambello,
en Leffidi , en de Hope na de Ooll-zy-

de gaan leggen, terwyl de Heer -van

Speult met de macht der Coracora's hen
aantaftte, en zich op de Coracora van

NoelTIxnivcl , die zeven Gnadjo's had

,

en waar op doe die van Oerimeffing , A-
mahoefoe, en Hatóe fcheptcn, bevond.

Men taftte Leliato eerlt in zyn eigen

neft op Loehoe a;xn , vernielde de veiling

verbrandde de dorpen van deze rebellen

,

€n. dwong alle de ingezetenen na 't ge-

bergte te vluchten.

Men kapte alle de nagelboomen, die

men maar begaan kon , ter neder , en vee-

Ie wierden ook gcfchild. Men deed zulx

van Seroelau op 't gebergte , verre boven
Laala, af tot aan den hoek van Sicl toe,

en aan de andrc zyde van 't land bedierf

men alles , wat men kon tot aan Erang
toe. Het is wel te denken , dat men meelt

alles , dat digtft by ftrand was , heeft kon-

men vernielen , en dat derhalven de inlander

daar aan zyne nagelboflchcn veel grooter

fchade, dan aan die op 't gel->ergte, ge-

leden heeft, alzoo 'er veel hoogten en

heuvels waren , die noch vol nagelen

Honden , maar daar men niet by naderen

kon.

Die van Cambello en Leflldi , leden

wel 't allermeell hier by, hoewel zy die

fchade door neerllig aanplanten in wei-

S C H E
nig jaaren merkelyk vergoedden j alzoo zy
negen of tien jaaren daar na weder over-

vloed van nagcl-boomcn gehad hebben.
Ondertuflchen had dit Landbeder\'end Haat

bcdryf zul ken doodclyken haat tuflchen'''^^^'''"-

de Temataanen , Hoewamohelefen , en^^^'^'^"
1 1 1- 1 •

' , ncn tegen
ons verwekt , dat zy na dien tyd met al- ons daar

leen nooit geen goed oog op ons gehad , door ver-

maar ook alle bedeitlcelyke gelegenhc- ^^'^'^f-

den gezocht hebben , om ons van den
nagel-handel geheel en al te ontzetten,

en die tot den Koning van Macaflar (die

men zelfs daar in riep , en die hen ook
veel hulp-troepen toezond) over te bren-

gen.

Dit , nu noch maar een fterk fmeulend

vyer zynde , is eerll agt jaareh daar na op
Loehoe met alle kragt uitgeborflen , hoe-

wel allenskens met dit jaar begonnen hier

en diur eenige vlammen door te breken.

Dit dan op Hoewamohel verricht Van
zynde , zoo zyn de beide Landvoogden Speult

en de Zeevoogd Schapenha'm den zi ]n-^^
f'^^''^'

ni na 't Kalleel gekeert, alwaar de Heer
^
j*".,-'^^

^_

van Speult alle de erven onder de bor-fteclmt.

gers, die zich toen hier reeds bevonden,

verdeelt , en erfbrieven daar op uitgege-

ven heeftjdoch Amboina is thans aan 'tKa-

fteel zoodanig in zyne erven verandert

,

dat men zich na die erf-brieven zeer wei-

nig rechten kan , alzoo 'er zedert veel

land weg gefpoeltis, bchalven dat toen

't dorp Amantelo lag , in die plaats , daar

men nu Halong ziet, gelyk 'er toen voor

't Kafteel noch wel een fnaphaan-fchoot

voorland was , daar de zee 'er nu by na

tegen aanipoelt. Ook was het dorp '^'^"^'^^•1

NoelHanivel toen daar nu de ^viiikel isjj^^^^'^^^^"

gelyk ook Latoehalat, en Hative toen voren,

in de Chineefche ftraat geplaatft waren.
Al 't welke vyf jiuren daar na zeer ver-

anderd is
,
gelyk wy op zyn plaats zien

zullen.

Ook heelt deze Landvoogd het veld , Zekcr
rondom deze ilad gelegen , en met Za- veld aan

goe-boomen bezet , als ook de naafte ^^ ^'''"

valleyen, onder 't Kalleel behoorende
, j^Jg(^^"-_

als leenen aan die van Soya , en Noefia- vel by

nivel , op die voorw-aardc gegeven , dat hem uit-

zy die fchoon houden , de helft der vol- S^S^ven.

waflcne Zagoc-boomen wel genieten,

doch geene der zelve , dan uit toelating

van den Landvoogd , Poekolen , of 't meel

uit der zelver hart haaien zouden, j,

zy beloofden het wel; doch zy, die luy (jooi Pad-
van aard zyn, zulx noit gedaan, en dit brugge

tot een wild boich hebbende laten groe- ^^ccr in-

jen , zoo heeft de Heer CommilHiris^^
Padbrugge alle die leen-brieven met reden

ingetrokken , 't land weer voor de

Compagnie genadert, en in zyn tyd een

groote x'erandcring ; gelyk wy zien zullen)

daar ontrent gemaakt.

Eindelyk is de Heer Landvoogd van van
Speult y na de Landvoogdy overgegeven Speults

te
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A. 1627. te hebben aan zyn opvolger, met de
vertrek. Heer Schapef!ham dcn 18 Juli vertrokken.
en 7,yne

gelchen-

kcn aan

den In-

lander.

en Avierd zeer plcchtelyk van nllc de

Chiiilen Orang Kaja's uitgeleid , op wel-

ken t^fd hy,t'zyner gcdagtcnis , vcrichci-

dc hoedbanden , aan de Hooi d-Orang
Kaja's goudc , en aan de mindere ziher

gclchonken heeft.

K E N. j7
Ik zal my niet ophouden met te zeg-

wat leden deze Landvoogd , ot

ue vongen, in den politycqiien l^aad bv
zich hadden, \crinits wy dat by een net-

te byzonderc lyit van hen allen, nadat
wy vun den laatllcri Landx-oogd gefpro-
ken hebben, zullen vertooncn.

VYFbE HOOFDSTUK.
Van Gorcom A. 161 f. vyfde La'ndv'ongil. ContraB tuffchcn hem en 'LeXiXio

^
ge-

haakt. Voltoit A. \6i6 het nicuiu uekenhuis^en boHivt drie V^cdwylen. Die zaïi Hoc-
toemocri op Baguwala gelekt. De com)ni[/aris van Zeyfl: hier. Deszelfs verrichting.

Zyne bevinding van V Kalteel . Geflelienis lujj'chen om en Capirein Hitoc , en zyn misnoegen

tegen ons. Lyjl der Forten en Redii)'ten in Amboina. Nagel'jonmen aangeplant. Staat
van '/ clapptts-bofch., bj V Kafteel. Verandering der nagel-gewafjchen. Leden van den

Landraad, en die der andre vergaderingen. Fertrek vande Neer7.cyilnaTèrnatc, Daar
Hhamza Koning wierd. De Heer Vlak na Kclibon vervoerd., en door de He^r van
Gorcom verloft. De Hier Coen zesde Opperlandvoogd. Twee ComtniJJari£en van
Batavia, en handel met Leliato. Stoutheit van die van Ganibcllo, en andre op Hoe-
wamohel &c. Oploop op die zelve plaats. De Heer Le Fcbrc's komfl hier met Patacka,
die een geveinsden brief ven Hhamza medebragt. Vertrek van de Heer v;m Gorcom,
na Batavia. De Heer Lucaszoon zesde Landvoogd A. 1Ö28. Des zelfs hoedanigheden.

Zyn wederlegging van den eifch der Kimetaha's over de grenzen. fFaar door de gcfchil-

len echter niet bejlifcht zverden. Eenige Amboniche grooten vertrekken na Batavia. Prins

Aali uit Ternate gezonden. Zyn Atithorifatie., en zyn komfl hier met Kimelaha Loe-
hoc. Zyw «rt^^r tffiTöo?'^ we/ ^/> ^•^» Loehoe, CambeUo c;; Lellidi, 1628. Zyn ver-

trek van V Kaltcel na Hitoe en Ceram. Komfl van de Heer van Lodellein. ëm van
een vaartuig van Giri. Afval van die van Alfaloelo en Larikc. Smokkel-vaartui-

gen op Boero. Daar hen de handvoogd gaai opzoeken. Wat hy 'daar verrigt ^ brengt

Larike e» AfTaloelo wwro«ierow. Capitein Tepil keert vanV>'KX-\v\x. Vergeefs belegdes

Soefoehoenans 'ua« Batavia. H-A^xene's, gedrag by 11 e'^'A'i afwezen. Samlamoe, over ty-

nen hoogmoed misnoegt. Gedrag van die van Mamalo. Aardbeving in Banda en hier.

Vuile toeleg van Kaitsjili Labatta hier. Slegten Jlaat van Prins Aali, die -y^wManipa
va Boero vertrekt. Kimelaha Loehoe zesde Stadhouder des Konings. Halaenes verder

gedrag. Tweede vergeeffche toeleg des Soefoehoenans voor Batavia. De Heer Cacm over-

leden
.,
en door de Heer Specx, als zevende Opperlandvoogd, vervangen. Goedkeurin" van

de Heer Specx, wegens V verhandelde met Prins Aali. Smokkel-vaartuigen op Cambcllö
en Leflïdi. Bericht wegenS K-:i^\^ gezantfchap na Macadar. Klagte des Landvoo-^ds aan
Aali, o-jfr «^e Kimelaha's. Vertrek van dien Prins. Verdre mocielykheden fHet die van
Cambello. Den Landvoogd licht ons comptoir op Loehoe. Kimelaha Loehoe, en
Lehato, regeeren zamen. Vrouwcmoons bedryf met zyné aanhangers, enjiraf. Hz-
hencs Jloute daad, de Landvoogd ontzegt hem zynen eifch. Zyn dood. Ook Samnimoe's'
bedryf, en dood. KakiaU i;em«^ Halaene a/; Hhoekom. De Heer iMcx'i^oowmaakt
ten nieuwe kerk. Schoon nagel-gezvas dit jaar 1 6 3 1 . Smokkel-vaartuigen door den Land-
voogd veroverd. Goude hoedbanden aan de Orang Kaja's vereerd. Zyn vertrek. Dé
Heer Gyfels zyn vervanger^ en zevende L.mdvoogd hier.

IN
dit zelve jaar i6zf vei-ving de

Heer Jan van Gorcom den Heer
van Speult, als vyfde Landvoogd
van Amboina. Hy was in de vori-

ge tyden maar een Stuurman , en

eenige tyd daar na de eerfte Capitein van

't Kafteel Batavia 161 9 gewecft , en

wierd nu als Landvoogd van Amboina
hier gezonden.

In 't begin van zyne Regeering kreeg

deeze Heer met Kimelaha Leliato gefchil

<bver de grensfcheiding tuflchen den

Koning van Ternate , en ons
j po-

gende hy wel ftout en haitnekkig dien

II. Deel van Amboina,

Heer op te dringen, diit alle de Moorcn
buiten alle tcgenipraak onder zyn Ko-
ning ftonden , zoo dat het zelf tot feyte-

lykheden quam ; eindelyk iloot men 't

jaar daar aan een ftillland van wapenen
,'

onder wederzydfe belofte van by de ou-

de Limiten zich, tot dat men malkan-
dren daar over nader, by Schr'yvens aan

den Koning, en den Opperlandvoogd,
vcrrtaan zou, te houden > mits dat alle

de nagelen aan de Nederlanders \ oortaan'

geleverd zouden werden ; doch het wa-
ren ook niet als beloften, alzoo hy 'er

niets van na quam , 't zy dat hy dit uit'

H zicK*



Het
contrad

tuflchcn

hem , en

Ldiato,

toen ge-

maakt.

jg AMBO
A. 1617. zich zclven, of (dat ook wel waar zyn

kon) uit laft van zyn Koning deed. Al-

toos de vreemdelingen kregen hunne

meefte nagelen.

Dit contraö: zelf konncn wy hieroni-

ft-andig zien :

Contra£b, ende Artikelen, be-

raamd op de llilftand van

wapenen, by de Heer Gou-
verneur , Jan van Gorcom

,

wegens den Ihiat der Veree-

nigdc Nederlanden , ende de

Heeren Bewindhebberender

Verccnigde Oolt-Indifche

Compagnie , onder het be-

leid van de Heer Gouver-

neur Generaal , Pieter de

Carpentier, ter eenre, ende

den Kimclaba Lcliato , Stad-

houder wegens den Koning

van Tcrnate over de plaat-

zcn Luciela, Loehoe,Cam-
bello , ende andere onderda-

nen des gemeldcn Konings,

ter andre zyde.

EErftelyk , dat i-an nu voortaan alk

bojiile aêiien van vyandfchap zullen op-

houden^ en niemand den anderen meer en

zal befcbadigen nog aan lyf^ of aan goed

,

maar zullen met den anderen in vrede en

vriendfchap leven , en ivy en onze onderda-

nen de plaatzen , ivaar over den Kimela-

ha V gebied heeft ,
frequenteren , hopen en

verkoopen
, gaan en komen , zonder van ie-

mand gemolefleerd te -werden
,
gelyk mede de

onderdaanen van de gemelde Kimelaha hy

om , en onze onderdaanen , zullen geadmit-

teerd werden.

Ten twedcn, of het geviel^ dat imand

van de onderdanen
, fiaande onder het ge-

bied van de Heer Gouverneur van Amboi-
na , imand van de onderdanen , forteerende

onder den Kimelaha , misdeden , ofte qua-

lyk traEleerden , zoo zal de Gouverneur
gehouden zyn de misdaders te firaffen , dog

onder zulken referve ^ dat imand van des

Kimelaha's volk daar by zal zyn , die ziet

ofte hoord, of alles ook regtelyk toegaat ^ in

al zulke manieren zal de Kimelaha ^w/z)»»

onderdanen mede handelen , zoo imand zich

aan d» onze vergrypt.

Ten derden, belooft de Kimelaha, dat

geene nagelen aan niemand zal verkoopen
,

nog van de zyne laten verkoopen , als alleen

aan de Nederlanders van de bovengemelde

flaat ^ en voornoemde Compagnie.
De gevangenen^ ende iveggelopene flaven

van vuederzyden zullen blyven in verzeeke-

ringe ter plaatzc daar die zyn , tot \r tyd

toe dat daar nader aan wederzyde van ge-

fprooken , ende gehandelt zal we} den.

Dat mede van nu voortaan , aan weder-

zyde niet en zal getragt werden , om den

N S C H E
een des anders onderdanen met li^ te onttrek"

ken , ofte tot oproer te bewegen , maar yder

zal zyn onderdanen na zyne wetten , ende

goeddunken regeeren , zonder dat de eene ofte

de andere party in des anders zaaken zal

hebben te zegden.

Wat vorder betreft de limiet-fcheidin-

ge , hoe wyd ende breed yders gebied flrekt
,

zal blyven flaan , tot dat by de Ed. Heer

Gouverneur Generaal , ende den Konink

van Ternate, ofte haar Ed. gecommit-
teerden , daar in zal werden geaccordeerd^

ende goedgevonden
,

gelyk voords mede in

alle poi?nen hier boven Jlaande .^ende die daar

nog by ofte toegedaan zoude mogen werden.

Dit bovenflaande belooven beide departyen on-

verbreekelyk te onderhouden , zoo lang by den

Ed. Heer Generaal , ende de Kouink anders

zalgeordonneert werden , dien volgende hebben

dit met eigen handen onderteikent , ter pre-

fentie van de ondergefchreven getuigen. Ac-
tum in V Nederlands comptoir Hitoe
ady j- Juli A. 1626. was geteekent J-Anyzw

Gorcum C WVS D. CWT V merk van
de Komnk van NoefHinivel , Radja Soya

,

V merk van ^ Don Andrea. Manoel
Caftanho, Paulo Gomes, '/ merk van>^
Simon Baguwala, '/ merk van {< Steven

Ticera GVS gis, V merk van den Capi-

tein Hitoe , V merk van de Jonge Pati

Toeban, V merk van Toetohatoe.

In *t jaar \6t6 heeft hy 't nieuw zie- Hyvol-
kenhuis , door de Heer van Speult be- t^it 't

gonnen , byna voltooit, ook heeft hy".'"'*^

drie rcdouten gebouwt. De eene op de ^^^ '^^

p:is Baguwala, beftaande in een groote bouwt
li:erke wooning met een halve maan, en die <irie Re-

de naam van Middelburg droeg. De *

tweede Zelandia genaamd, op 't Eiland

Oma , doch deze was zoo qualyk ge-

plaatll: , dat men van 't gebergte daar in

fchieten,en de zelve commandeeren kon,

behalven dat zy ook te verre van de rie-

vier, of water-plaats, af lag. De derde,

HoUiuidia genaamd, lag opHonimoa.
Tot dezen tyd toe hadden de weder- ojevan

fpannigcn van H oetoemoeri hier aan 't Ka- Hoetoe-

itcel huis gehouden , docli door dezen mom op

Landvoogd vergiffenis van hunne mis-P'^"]^*"

daad bekomen hebbende , zyn zy door "

"

hun hoofd, i)w/ PedrOyA^n de pas Bagu-
wala gelegd , van waar zy met der tyd

weder na hun oud dorp , den Zuid-hoek

omleggende , afzakten.

In 't jaar 1617. den I9 Maart ver- Dc
fchecn hier de Heer CommiHaris dcrCommif-

drie Oollerfchc Landvoogdyen , Gillis ^^'^^^^^^

van Zeyfi , met de fchepcn Orangie

,

den Briel, om te vernemen, hoedanig

de Landvoogden in dc zelve al huis hiel-

den, en op Batavia daar bericht van te

geven.

Om nu ten naaften by te weten , wat
zodanig een Commiflaris in ider Land-

voogdy

4

\

Zeyil
cniüer.



7. K K
A. lézy.voogdy verricht, zullen wy maar aan-

yvyzen , wat deze Heer hier iiï Amboina
gedaan heeft.

Desïclfs Zyn ecrfte werk, dat hy begon, was
verrich- alle de boeken van 't Comptoir, te we-
*'"»• ten , de Negotie-boeken , Guarnifoen of

foldy, en winkel-boeken na te zien , te

doorzoeken
,

punSlceren
,
fommeeren , en

die tegen Az journaaien., en andre byzon-

dere boeken , te corifrontcercn.

Hy bevond alle de zelve op ultimo

Februari geüoten , net en wel (eenigc

weinige fchrj'f-fauten uitgenomen) op-

gelteld , hoedanig hy ook de boeken van
de comptoiren Hitoe , en Larike gehan-

delt , en die hy mede wel bevonden

heeft } weshalven hy die met de eerfte,

fchepen na Batavia zenden zou.

Na 't punètecren der boeken had hy een
balance uit de nieuwe Negotie-boeken
doen trekken , en de reftanten in de pak-

huizen daar tegen nagezien , dewelke hy
bevonden had met de zelve te accordee-

ren , bevindende ook de goederen in

zich zelve zeer wel gclleld, en in goe-

de pakhuizen geplaatil.

De voorraad , die nog in 't Kaiteel

"was, bevond hy deze te zyn:

60 Vaten fpck, en vleefch.

60 Aamen olyven-olie.

6 Leggers Spaanfche wyn.

3 Dito wyn-azyn.

z Vaten Hollandfche boter.

8 Laften zout.

70 Baaien Japans meel.

40 Dito boonen.

Nevens meer andere kleene provifien.

7yne • De foldaaten wierden gemeenlyk alle

bevinding maand af betaalt.
van 't Hy yonj het Kafteel van een gracht

,

waar in gemeenlyk vyf voeten water

ftaat , voorzien , hebbende wel muuren

van fteen en kalk , en ook vier punten

,

doch de landelyke waren vry grooter als

de zee-bolwerken , en wat hooger op-

getrokken, met aarde gevuld, en ron-

dom met wallen bezet , behalven aan de

Zeekant. TufTchen beide deze Zee-bol-

wcrken ftond éttx groot huis , reikende

van 't eene tot 't ander bolwerk , waar

in de Heer Landvoogt , Opperkoop^

man, en meer andere dienaars, woonden.

Boven had men een foldering, die zoo

voor de paicken en kleeden-kaflcn , als

ook tot een wapenkamer, diende, die

ook brandvry , met pannen gedekt,

en tegen alle verrotting vooYzien was.

Onder deze wooning was een pakhuis

om alle de levens-middelen , en nagelen

te bergen. En zoo bleef dit Kafteel ook
tot A. i6f f.

Al de kleedcn wierden uit de winkel

,

waar in de Onderkoopman Nicolaas

Maanman was, verkogt, Zy ftond wat

Kafteel.

mannen.

K E Ni Jp
landwaard, dog binnen het Kafteel, en
ider kon daar uit zyn geriefkrygcn. Voor
zyn komft was 't Kafteel zeer zwak van
volk, zoo dat 'er fondags maar 84 per-
foonen by de parade verfchenen , daar
dan nog al eenigc tiramcrlit:den en met-
iclaars onder waren j dog zy wierden
met twee Compagnicn van 160 man,
hen nu van Batavia gezonden, verfterkti
van welke egter nog 5 2. man na Ternate
vertrokken. De ganlbhc bezetting in

deze Landvoogdy bevond hy 4^0 man
ftcrk te zyn, waar van 'er 160 op de
büiten-comptoiren, fo op deze en gene
jagten , en de overige in 't Kafteel , lagen*

Hy bevond toen aan het Kafteel deze
navolgende dorpen :

Nocjfanïvel
., iterk zynde weerbare man-

nen.
4J-0

Soya. i^o
Hative. 1 1 o
Halong. 2i2o

Pohta. po
Ahrdheyka, iio

1230'

Nog waren op 't gebergte van Leyti-

mor de dorpen

:

Ar / Ite zamen uitmakende weerbare

Hatalde
\

Erna.
j

Roeton. \

Hoekorila. 1

Leahari . \

Hoetoemoeri. 306
BaguTuala. i fo
Soeü. 60
Way. 100
Liliboy. 100
Hoekonah. 40

/^/o^jftaande onder Noejfanrjel ,enna.

de weft-zyde van 't gat gelegen. 80
Alang. zfo

Dit waren al te zamen Chriftenen , on-

der 'E Kafteel ftaaridc , die pas öo Baha-

ra's» nagelen jaarlyks konden opbrengen.

^f6ö

Larike en Wakkafihoe, twéé Moor-
fche dorpen , mede onder het Kafteel

ftaande , zouden waarfchynelyk by dit

Moeflon wel 70 , en by 't naafte Moel^
fon wel 2fo a 300 Bharen nagelen kon-

nen leveren. Hier lag eerr Koopman,
en alzoo men de Ternataanen en Moo-
rcn niet veel vertrouwde , nog 17 fol-

daaten onder een fergeant , die hun veif-

blyf in een kleene fterkte hadden. De
Inlanders waren 'er fterk, weerbare man-
nen. 3fo

H 2. Üe^

400

3fd
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Ocricn en Afliiloelo , konden nu 3 o,

dog 't aanrtaande Moedbn wel 70
Bhiiren nagelen geven. Hier was een

kleen fortjen , een fcrgeant , en 24 fol*

daatcn. Ook lag 'er een adiirtent om
de nagelen te ontfangen , waar toe hem
van 't Kalleel een cargafoen van 1000
gl. gezonden werd. De Inlanders wa-
ren hier. I fo

En Honden mede onder 't Kafteel.

üp 't Eiland Oma waren tot de Ter-

natanen in Aug. 1626 overgelopen de

dorpen der Mooren.
Hatoeaha.

\

Caylolo. < fterk weerbare mannen. looo

Cabaiiw. \

Buiten deze waren 'erverfcheideChri-

ften-dorpen.

j^boro. I fterk< 300
Karihoe.

j

Deze waren met de andre in oorlog.

Op 't Eiland Liaje^ oi Honimoa^

waren de Dorpen.
Oelat.

Tochaha.

{f"'"- fterk
Nollot.

Itaivacka.

Sirifori.

Hier was een Compagnies huis , een

fergcant , en 17 foldaaten , zy kon-

den 4 Coracora's opbrengen > en

aan de Ooft-zyde waixn nog weer-

bare mannen. 600
In het dorp Ihamahoe , waai" on-

der nog f Mooifche dorpen Hon-

den, die den Ternataan meer, dan
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nen. Hier was een kleen Fortje, bezet
met een fergeant , en 1 8 foldaaten , en
vielen daar gecne of zeer weinig nagelen j

dog het was een bcquame plaats , om van
daar met kleenc vaartuigen op de vreem-
de handelaars , endc Macaflaai-fe , Ma-
leitfe, en andere jonken te kniiflèn, die

gewoon waren zig ten handel na Mani-
pa, Loehoe, en CambcUo, te begeven.
JVlcn had hier ook een fbak gelchutj
en zyn tocbehooren. En weerbaare man-
nen. 400
Die den onzen toegedaan , en rede-

lyk gehoorzaam waren.

Op 't Eiland Ceram had men de
dorpen

Camarién (daar niet dan Zagoe valt)

fterk zoo
Ten deele Heidenen, ten deele Moe-

ren.

Roemakay^ alle Mooren, onze on*

derdanen •, dog meeft Terna-

ïfOO

ons, genegen waren, en die tot de

konden op-Hongi 5 Coracora's

brengen, waren 'er.

Op NoefTalaoct had men Titaivayy

en de daar onderftaande dorpen.

Sila.
I

LeynHoe. 1 fterk met de verdre.

Mobo.
I

Deze zyn alle Chriftcncn, kon

nende 4 Coracora's opbrengen.

400

IfOO

8860
1000Dog die vorige wcderfpannige

Hier af getrokken, blyven 'er over. 7860

Op alle die voorfz. plaatfen zoo van

't Eiland Amboina , als op de omleggen-

de Eilanden, wiefTchen nu nog v^'einig

nagelen, dog in de laatfte f a 6 jaaren

had men fterk aangeplant , en men leef-

de in hope van, na 4 a f jaaren, een

fchooncn oogft da;u- van te zullen inza-

melen.

Buiten deze had men ook het Eiland

Amblaeuw,niet vene van 't Eiland Boe-

ro, en omtrent 12 mylen van 't Kafteel

gelegen, op 't welk ook Mooren woo-

\

taanfch gezint , fterk 100
Latoe. Mooren , Ternataanfch

Hoeivalay. gezint, fterk jfo
Egter ons nog gehoorzamende.

Elipapoteh, ten deele Mooren, ten

deele Heidenen j fterk pó
Den Ternataanen meer dan ons,

genegen j gevende niet dan Zagoe.

Coak, alwaar 't fortje Harderwyk
plagt te leggen ; doch deze men-
fchen vreesden zeer voor den Ter-

nataan. Dit dorp met eenige om-
leggende plaatfen was fterk öoo

1740
Men had hier nog eenige bergboe-

ren , anders Alfoereefen genaamd , ftaande

onder deze Koningen :

Radja Sahoelaii^ fterk 1700
Radja Somiet. 600
Radja H^azia. }oo
Radja Latea. izo
En nog meer andre Radja's. 270

Z990

Deze ftonden mede onder 't Kafteel,

dog men moeftze , wanneer men hen ge-
bruiken wilde, met Coracora's van Ce-
ram haaien , alzoo zy op 't gebergte

woonen , en geen vaartuigen hebben.

De Heer Landvoogd van Qonom was
van voornemen j om eenige van haar van

het dorp de Coak op 't Eiland Oma te

doen zetten , om die wederfpannige

Moorfche dorpen weer tot haar pligt te

brengen, alzoo alle de ingezetenen der

Ambonfche Eilanden doodclyk benaeuwd

voor hen waren ; dog door andere rede-

nen , wierd deze Heer Landvoogd be-

wogen , dit voorccrft nog uit te ftcUen.

öp Ceram waren nog deze dorpen als

TamiliiH, fterk weerbare mannen 320
Haja.
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En noch meer andere , welker fterktc

men niet wift, dog te zamen op dat Ei-

land wel fo00 man uitmakende.

Op die kuil van Ceram onthielden Zig

de Ternataanen ook op Luciela , de zel-

ve plaats, daar Hidajat van Gammafongi

was gekomen , zynde ontrent po huisge-

zinnen , die zich verfterkten op een hoog-
te , die niet van voren , doch van agte-

ren , eenigfins genaakbaar , en daar de weg
200 breed was , dat 'er wel 6 perfoonen

ne\'ens malkanderen konden gaan , hoe-

wel by de onzen nog weinig bekend.

Ook hadden zy z a 3 ftukken yzer gc-

fchut daar op , waar mede zich Kimelaha

Leliato tegen ons verdedigde > zy waren
llerk weerbare mannen , ontrent po
Die van Loehoe , Locki , en an-

dre daar onderhoorende onderzaten,

van den Konink van Ternate ^ wa-
ren fterk 2 f00
Hadden by 't groot MoclTon 400
Baharen nagelen gehad, en waren
redelyk van Zagoe voorzien.

Nog een dorp op Hoewamohels
Zuidhoek, fterk 200
Cambello en Lelïïdi , fterk 1 000
Kelang, onder de 2 laatfte Itaande,

fterk 400

Cambello en Leftldi, hadden te vooren by
een groot Moeflon wel 3 a 400 Bahaar

nagelen gehad > doch de Heer "uan Speult

had hun boomen bedoi-ven, gefchild en

uitgehakt , weshalven zy geen grooten

luft tot het plukken der nagelen hadden

,

ten wai'e by de kom ft der vreemdelin-

gen, die dit jaar met 3 Javaanfche jon-

ken voor Cambello , en met 2 Macaf-
faarfche voor Leflidi, geweeft waren,

om welke reden de Heer van Gorcom 'er

't fchip den Briel na toe gezonden had

,

om 't verkoopen der nagelen aan de zel-

ve te beletten.

De Hitoeëfen onder Capitein Hitoe

waren fterk 3000
deze fcheen onze vriend te wezen , dog
was in zyn hart geen hair beter, als de

Ternataanen > egter mueften wy hem nog
al vleyen , om het nog wat dragende te

houden : want anders verkoft hy zyne

nagelen zoo wel, als de andren, aan de

vreemde handelaars > doch ziende , dat

met deze 2 fchepcn 1 compagnien fol-

daaten gekomen waren , zoo had hy zich

- viy fchappelyker gedragen , en geduren-

de 't aanwezen van den Heer Zeyji van

den 19 Maart tot den 17 May wel 80
Bahaaren nagelen geleverd 3 met hope
dat hy tot de 500 Bahaaren toe leveren

zou.

K Ë N. <?i

Deze Capitein Hitoe [ftond , als men Geftel-

recht fpreken zal, wel mede onder de E. t5"'stiii-

Compagnie^ doch hy had het van tydp.ï^^^^*"
tot tyd zoo verre gebragt, dat hy van de Hitoe en
Hollanders niet anders , dan een bondge- ons . en

noot, wilde aangezien zyn, dat de onze
^^" ™'^"

dulden moeften, wetende, dat hy onze
"°^^^"'

vyand in zyn hart, en een boezem-vriend
van de Ternataanen , was , van welken
Koning hy al zcdcrt twee jaaren onder-
ftand tegen ons verwagt hadden , voor-
gevende, grootelyks verongelykt te zyn.

Zyne drangredenen tegen ons waren
deze vier :

1. Dat de Heer van Speult zoo vee),

nagelboomen in het diftriót van dien Ko-
ning bedorven hadt.

2. Dat men 't Hollands geld daar tot

betalinge der nagelen invoeren wilde.

3. Dat men hunne ftranden, by 't ne-
men van verfcheide Macafliiarfche vaar-
tuigen, gevioleert had.

4. Dat de Heer -van Speult voor zyn
veitrek gezogt had , alle de veroverde
Landen der E. Maatfchappy in alle on-
derdanigheid te brengen j daar de Ter-
nataanen op de onderdanen van de kuft
Ceram zeer jaloers over waren, alzoozy
zeiden, dat die onder hen ftonden.

Welke gcfchillcn ^ zoo zy door den
Heer Opperlandvoogd van Indien niet
tydig beflift wierden, zo® kon het licht

gebeuren j dat een groote magtvanCora-
cora's , nu al lang van hen verwagt , uit

Ternate hier quam te verfchynen, dat
ons veel moeite geven zoude.
Egter konde men merken , dat men die

Temataanfche Hongi niet veel zou te
vreezen hebben, als op Oeriën en Lari-
ke, maar goede Reduiten waren , daar
beide die plaatfen ider maar een flegt fort-

je hadden.

Op Larike was maar een hooge vier-

kante pagar van pallifliiden , daar ruits-

gewyze 2 torens op beide de hoeken
fchuins over malkandren lagen , met
fteen en aarde zoodanig gevuld, dat dé
pallifladcn , die men zoo dicht aan een
niet zetten kon , boven als een borftwe-
ring 'er uitkeken, in 't midden van wel-
ke pallilïïxden 't huis van de Koopman
ftond , van houte ftylcn in de aarde-, en
verder met Gabba Gabba , opgetrokken

,

en met pannen gedekt , dog niet brand-
vry , en niet zeker tegen zoo een Tema-
taanfche Hongi. Zy was verzien met
4 ftukken gefchut, i bas, en zyn toe-

behooren, en had tot bezetting een fer-'

gcant met 17 foldaaten.

Het Fortje van Oeriën , door de Heer
van Gorcum begonnen, was nog flegtcr,

zynde meeft vierkant van aarde opge-
maakt, met 2 ronde torentjes, aan ieder

hoek een , fchuins over mall<anderen

,

rondom met houte paUiflItden aande wal-
H 3 leii
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j

•welke wallen door den gedurigen regen

vry gezakt, en door de pallifliiden door-

geloopen , nu niet boven een mans leng-

te hoog waren, dies men op zommigc
plaatzen zoo wel tuflchen de afgewekenc

pallilTIidcn^ als door de poort
,
'er inko-

men kon. Ook was 't huis in 't midden

met gabba gabba opgetrokken, met A-
tap bedekt , en niet brand-viy , begin-

nende hoe langer hoe meer te vervallen,

ook met 1 Ihikken gcichut, en dooreen

fergcant met Z4 foldaaten bezet.

Aan deze 1 plaatfen lag egter zoo veel

gelegen, dat, dewyl de Compagnie hier

de meelte nagelen van hare ondcrdaanen

bequam , die Moorcn waren , en daarom

zoo liegt gedekt zyndc , te lichter tot de

Ternataanen en Hitocëlen, die 'er beide

op loerden , overvallen zouden ; men d-aar-

om deze plaatzen vooral behoorde te

verzekeren-, dat met ecne groot Reduit ge-

noeg gcichieden kon , doch de Heer 'van

Gorcorn was voornemens op ieder van deze

twee,en op meer andre plaatfen , Redui-

ten te leggen, die men met 6 a 8 man
zou konnen bezetten , en dan zou men
wel 60 a 70 man meer aan 't Kailecl

konnen plaatzen, die zy nu, om de bui-

tcn-fortjens miflen moeiten. Hetftcenen

huis te Hatocaha op Oma had de E. Com-
pagnie niet meer als 306 gulden gekoft,

waar mede men ook dit werk zou kon-

nen opllellen , alzoo 'er de Inlander

nist ongenegen toe wixs,- en de Compa-
gnie zou moeten zorgen voor 't geen 'er

de. metfelaar, timmerman en finit , aau

zou moeten maken.

Het werk van Oerien , dat zy met pun-
ten en pallifladen maken, kolle haar nu
al 3900, en dat op de pas weinig min-

der , als 700 gl j dog hier ftond nu al een

fteene huis, dat byna voltrokken was,

met zyn cene zyde aan de zee, die door

een groote halve maan omvangen was,

welk zich zoo verre uitllrekt, dat 'thuis

aan weerzyden na 't land toe alles beiby-

ken kon, zynde alles gcmetzcld werk,

en reeds opgemaakt, uitgenomen dat aan

't huis nog w^at ontbrak. Hier lagen

op dit Hatoeaha 4 ftukken gcfchut , en

zi foldaaten ondei- eenfergeant, zynde

de onzen hier tegen de Europeers en Ter-

nataanen gedekt , als 'er maar geen gefchut

voor gebragt werd.

Lyft

der For-

ten en

Reduiten

in Am-
buina.

Lyft van de Forten , en Re-
duiten (behalven 't Kaftecl

Viétoria) in Amboina , mits-

gaders hare bezetting.

Larikc heeft een fortjc met 4 ftukken,

ftaande onder een koopman, fergcant, en

17 foldaaten, dusltcrk, mannen 19

Oerien^ een fortje met 7. ftukken.

onder een aflillent, fergcant, endaar
onder 2j foldaaten, dus 2

f

Hitoe , een gewezen bolwerk , nu
een huis met z Hukken, onder een
Koopman , Luitenant , en tj foldaaten.zp

De Pas, een Fortje met 4 ftukken
en tocbehooren , onder een Ibrgeant

,

en zi foldaaten. ü
Oma, een houte huis met z yzerc

ftukken, onder een fergcant, en 10
foldaaten. 1

1

Liafe, tcn hoüte huis, ondereen
fergcant en 16 foldaaten. 17
Ambalauw , een Fortje met een ftuk-

je, onder een fergeant, en 17 foldaa-

ten. 18
Hatocaha, op Oma, een fteene) huis

met een ftuk, onder een fergcant , en
20 foldaaten. 21

Alle dóze plaatfen konden zeer licht in

ftaat van verdediging gebragt werden,
als wy daar door alle de nagelen in onze
handen bekomen konden, maar de Re-
duiten leggen juift niet , daar de befte

nagelplaatfen zyn , uitgetionien Larike
en Oerien, da;u- wel de mecile vallen

j

die wy nog 'm handtn kiygcri.

De voornaamrte nagelboftchen zyn op
Hitoe, en onder deszelfs jurisdictie, die

ook een groot verband van vriendfchap

met die van Ceram hadden y daar ook
veel nagelen zyn, welke zy alle, votgens

de crmtraéten, tegen 60 Ryxdaalders de
Bahara aan ons moeiten leveren j dog dit

hadden zy nu al in veele jaarcn niet ge-
daan, maar die aan vreemde handelaar^

tegen 1 00 en i zo Ryxdaalders verkogt.

En zy , hier op verlekkert,- zouden hoe
langer hoe minder de contraóten houden

,

en dienden , derhalven door geweld van
wapenen tot reden gebragt , om zoo met
'er tyd eens mccltcr van alle de nagelen

te worden.

De Ternataanen op Loehoe waren zoo
ftout geworden , dat zy niet alleen de
contradren wegens de nagelen met voeten
traden , en de zelve hiede voor 100
Ryxdaalders , en meer, aan de Macaffaa-
ren

, Javaanen en Maleycrs (die men al-

lereerlt behoorde te A'crnielen , en te

verbranden) verkoften, maar zy hadden,

zelf by 't aanwezen van de Heer Zeyfi ,

een Tfiampan met twee vryborgers, en
agt Chinefen en fwarten op zekere nagt,

dat zy na Noeflalaoet uit viflchen gin-

gen , door 4 Coracora's van Bonoa doen
nemen, de z Hollanders dood gcflagen,

en de reft den f April, vier dagen na

hun gevankcnis, wederom gezonden.

Hier over had de Heer vanGorcomAa.n

Kimelaha Ldiato wel geklaagt, en over

dezen moord, en verdere mishandeling

van oas volk, recht vcrzogt , dog hy zeide

geen kennis ter wereld daar van te heb-

ben,-
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recht daar over te doen , daar nooit iets

op gevolgd is.

Dit alles had de Heer Landvoogd met
zynen Rade wel ryp overwogen, maar

niet konnen goedvinden, om de zelve,

Ichoon hy de magt van volk wel had

,

nu nog met geweld tot reden te dwin-

gen, en voor al met die van Hatoeaha

tot beter gelegenheit te wagtcn , belt

keurende tegens den Kimelaha , en die

van Hitoe , nog te veinzen , welke laatlle,

zeer ftout en verwaand geworden zynde,

voor geen onderdaanen , en niet anders

,

dan bondgenooten, wilden aangezien Z) nj

doende de onzen grooten overlall, zoo

dat het vry beter was , dat deze Mooren
hier van daan genomen , en alleen Chri-

ftenen op 't ganlch Eiland Amboina gc-

ileld Avierdcn , want dan zou men Ceram
beter konnen beteugelen, en jaarlyks wel

f a 600 Bahaar nagelen alleen van dit land

kiygen ; maar daar toe zouden wel 1 000
foldaaten , behalvcn onze trouwe Am-
boineelbn , noodig wezen ; maar als men
'er hun nu al uit had , zoo zou men nog
al eenige jaaren werk hebben, om hier

zoo veel Chriilenen te krygen, alzo 'er

voor zoo een groot ftuk Lands ten min-

ften wel 3000 mannen vcreifcht wier-

den.

Naffel-
^'^ ^^"^^ aanmerkingen ontrent die

boomen van Hitoe berigt de Heer Zeyjl , dat de
aange- Heer "van Gorcom aan alle de Kafteels-
plant. onderdaanen belafl had j dat ider mans-

perzoon jaarlyks 10 nagelboomen moeft
aanplanten, 't geen in korte jaaren veel

boomen uitleveren zou. Men had nu
reeds veel boomen , maar zy waren nog
jong, en droegen zoo wel niet, als die

van Hitoe, om dat de grond zoogoed
niet was.

Staat
^^^ ^^ 4°° klappus-boomen , door

van 't den Heer van Speult , op zeker veld by
dappus- 't Kafleel geplant, waren 'er maar 6 a
bolch by ^qq qj^ ^^^ jg aarde te zandig was

,

t Kaltee . opgej^oj^en. Ook had men hier nog z

thuinen, met 30 a 40 jonge oranje en U-

moenboomen beplant.

Veran-
Ontrent de nagelgewaflen vond men

dering der hier groote verandering. In de vorige

nagclge- tydcn had men om de f jaaren een groot,
tvaffcn. g,-, (jj^^j. n^ t|.^n een kleen gewas gehad

;

dog nu ftond 'er een goed gcwafch voor

handen , en waarfchynelyk zou 't naafte

nog grooter zyn. Men had dit jaar een

goed gewafch op Hitoe enLarike, en

nu ftond 'er een fchoon op Thiel te

wagten, en derhalven toekomende jaar

weer van Hitoe , Oerien en Larike , van

welke beide plaatfen naen wel JooBahaar,

en niet minder van Hitoe , te gcmoet zag.

Van Loehoe en Cambello^ kon men
niet veel zeggen, alzoo die nagelen meeft

in handen der vreemdelingen quamen.

KEN. 61
dat niet wel te beletten zou zyn , ten

ware men altyd twee jagten in 't vaar-

water hield.

In de Landraad had de Heer Zrjj/? deze Lede»

leden nu gevonden :

van den

Land-

Die dei

andre

Den Heer Landvoogd 'Jan van Gorcom. ^^^^

Radja Andrea van Noeflanivel.

Manucl Konins: van Kilanc.

Radja Soya , Laurens de Sylva , in plaats

van den overleden Latoe Conftna.

Don Andrea , Pati van Halong.

Manuel Cajïanja , Hhoekom van Hative.

Paulo Gomes^ hoofd van Mardheyka, in

plaats van den overleden Lucas Car-^

valjo.

Anioni Hehoe%vat , Orang Kaja van Ta-
wiri.

Pati Alamr.

Sirnau Erna.

Simau Bagwwala.

Don Pedro , Orang Kaja van Hoetoc-

moeri.

Bakar Beji, Pati van Way.
Steven Ticera , Orang Kaja van Pocta.

Ferdinando ^ Pati van Noeflanivel.

Dog de OrangKaja van Tawiri , en
Pati Noeffanivel wierden om zekere re- ^ ,

den uit den Landraad, en de OrangKaja ringen.

van Latoehalat , zynde de andre heltt van
Noefl^mivel , in hun plaats gezet , zoo dat

'er nu nog 14 Icdén bleven.

Behalven dezen Inlandfchen Raad van
Jufl:itie ^ vond hy nog een andren Neder-
landfchen Raad van 't gerecht , waar in

deze agt leden zaten:

De Heer Landvoogd.
De Opperkoópman.
De Capitein.

,

Twee Onderkooplieden.
Een Luitenant.

Twee fcrgeanten.

Nog vond hy een vergadering van
kleene zaakenj in welke deze zes leden
zaten :

Philip Lticaszoon.y Oppcrkooprnan.
Aarnout Huiherfzen^ Onderkoopman^
Gerard dn Pree , Onderkoopman.
Mahu de Klerk , viy-borger.

'Theimis Jacobszen , vryborger.

Jan Dirhzen^ fifcaal.

Het guamilben toen in Amboina,- cri

op de buiten-comptoiren leggende
, quara

de E. Maatfchappye ƒ z}8?94-i6-ii
te koften, waar onder dan mede gere-

kend wierden 50000 gulden, die op Hi-
toe aan nagel-fchulden uitftondcn, die

men niet licht inkrygen zou. Ook ftond

de Hollandfche borgery al vry wat ten

agteren , en eenige Chineefcn waren aan

de E. Maatfchappy ruim 8800 gl.fchuldig,

en niet in ftaat om de helft te betaalen j

dog , om hen niet eens klaps te beder-

ven , was beft dat allcnskens in te vorderen.

De perfoonen, by hem in dienft ge-

vonden , Waren over de 600 fterk ,

zyo-
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by idcr is nedcrgeileld.

i Landvoogd , winnende ter maand.

zoo-o-o

I Capitein. 80-0-0

^ Luitenants , hier , en op de buiten-

comptoiren, zamen 170-0-0

1 Vaandrigs. 8z-o-o

I 5 Sergeanten. zp<S-o-o

4 Coi-poraals der adelborften , eii Ca-

pitein des armes. 71-0-0

13 Corporaals der foldaatcni. 203-0-0

4 Landspaflaten. 49-0-0

301 Adelborften en foldaateh. 3490-0-0

17 Scheeps-timmcrlieden. 3140-0

f Metfelaars. 41-0-0

p Smids-gezclleri. 1 3Ö-0-0

1 3 Divcrfe ambagts-gefcllcn. Z47-0-0

f Barbiers, opper en onder. 8j"-i7-o

l6 Konftapels en boirchietcrs.3 3 f- 1 0-0

zz Inlandfche Ambonfche fchoolmee-

fters , en ftudcnten. 3 1 f-7-0

zi Pcrfooncn, alsFifcaal, Se-

cretaris, Boekhouder, Ap'poinc-

te's , Schoolmeefter , Kofter

,

Voorlezer , jongens , en andre . 3 po- 1
} - 8

't Logie-volk.

I Opperkoopman ter maand, f 30-0-0

6 Kooplieden , ofOnderkoop-

lieden, hier , en buiten. ZZ4-0-0

iz Aflïftenten, hierenhifiten. ZZ4-0-0

3 Predikanten , en krankbe-

zoeker. zoö-0-0

4 Schippers der jagteri. 14Z-0-0

z Stierlieden derzelve. «53-0-0

45* Varende perfoonen, op de

zelve en elders. 4Z4-0-0

f94, welke met nog eenige andre

616 perfoonen uitmaakten, die

fer maand wonnen. 791 r-7-8

Buiten deze waren 'er nog 508 flaven,

die geen gagie wonnen.

De onkoflen, A. i6t6 hier in Amboina
gevallen , waren van ultimo Febr.

16zó tot dito Febr. KÏZ7 deze :

Onkoften der guarnifoenen.30f07-i9

Schenkagien. 477r* i

De fchoolen en ftudenten 'er

in. Z49-18

't Hofpitaal. z f99- 10

De Fortificatien. 313PP-8
De Kerk van Amboina.
De generale rantfoenen.

De ioldycn.

't Schip Monnikendam ver

llrckt.

't Jacht Mocha.
't jacht Peru.

't Fregat Suratte.

S C H E.

Behalven de onkoften van twee fche-
pen, dié jaarlyks tot dienft van 'tKaftecl

van Batavia gezonden werden, om de noo-
dige levens-middelen , en Ammunitien
van oorlog hier te brengen, en om de
nagelen \;\n hier na Batavia te vervoe-

ren.

Dit jaar was 'er op de kleeden, en an-
dre waarcn

, gewonnen ƒ74484-4-4 waar
onder men deze navolgende winlien ree-

kenen moet, als;

Ryxdaalders
Van den accys van wyn

.

100
Tol van inkomende goederen, i f ff i

Tol van uitgaande goederen.

Accys of pacht van 't beftiaal

Hooftigcld der Chineefen.

Pacht \an de tappers.

Van de araksbranders.

Van 't verkoopen der huizen.

Van andre zaaken

Van de clappus-boomen.

Z38Ï

68^
90(5

1^6
z8z

8r
1000

p87t

Ryxd. f4<59J of

gl. 13947-17-4-

Soo dat, als men alle de winften van

de onkoften aftrok , dan nog aan zuivere

onkoften overbleven io3fZo-i4-z.
De Fortificatien beliepen hier wel veel

in de onkoften, dog, over den gehcelen

ommeffag gerekend , waren die nog vry

matig.

Het iiieuw ziekenhuis, nu byna vol-

trokken, ftond onder twee gevels. Het
was twee folders hoog , voorzien van
fchoone kamers, en een fchoon pakhuis,

zoo men 't hebben wilde , en dit had in

deze twee jaaren nu al 8800 guldens ge-

koil , dat viy veel was , dewyl men het

met een veel klecner ftellen kon , en daar

*er overvloedig pakhuizen in't Kafteel zyn.

Het is zoo groot , dat men 'er wel öoo
mannen in zou konnen bergen , hebben-
de veel venfters, en wel jz fchietgaten

op de bovenfte foMering , zoo dat het

wel voor een vcftingj en by de komft
van Europcrs alhier zoo wel tot ons na-

deel, tegen 't Kafteel aan , als tot ons

voordeel , zou konnen dienen , weshal-

ven, indien 'er dit ziekenhuis niet lag,

het 'er niet behoorde te komen.
Van de Ammunitie van oorlog, hier

toen gevonden, liet de Heer Zeyfl een

nette lyft, van alle foorten, ook de wa-
penen , en de ftukken gefchut onder idei'

comptoir byzonder, volgen, die wy hier

niet willen inlaften, om dat zy te veel

plaats zouden beftaan, zynde het genoeg

dat 'er overal 6 f metaale, of yzere ftuk-

ken en baftcn in't Kafteel, ofop deCora-

cora's,en nog 19 ftukken kleen gefchut,

fiilconetten , ofbaflen, op de buitcn-comp-

toiren , 188 lYiusquetten , igrd ftuks

ftormhoeden , 1 07 pidarms of ftekaden

,

te zamengl. 178Z04-18-4 148 forquet-ftokken , pö lemmers, izz

lange
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j(5i8, lange pieken , 1 6 bandeliers , en 47

henglêls in de wapen-kamcr waren.

Hy bragt ook op Baia\ ia een net be-

richt wegens den Itaat van den Godsdienll

alhier j dat wy op zyn plaats zullen voort-

brengen.

Uit dit verhaal van den Heer Com-^

miflaris Zeyjl blykt ons dan ten naallen

by, wat een Commiffiiris by zyn komil
in een Landvoogdy gewoon is te ver-

richten. Ook zien wy daar uit een kort

ontwerp , hoedanig de zaaken van Am-
boina toen Honden > na welke verrich-

ting die Heer den 17 Mai 16ly na

Ternate vertrokken is , alwaar hy Koning
"^^^^^ Aiodafar nog in 't leven , en Kaitsjili

j^"(.,. Hhamza , in April uit de Manilhafe ge-

Zeyftna vankenis wedergekomen vond, dog de-

Tcrnatc. ze Vorll quam nog dit zelve jaar te ller-

Daar ven, en Hhamza (gelyk wy onder Ter-
Hhamr.4 natc zien konnen) ui zyn plaats te vol-
Koning gen

*]DeHcer
OndertulTchen had de Landvoogd

Vlak na "^^^ Gorcom in dit jaar een zeldzaam voor-

Kelibon val met den Landvoogd van Banda , Fie-
ya\oad.(cr ^lak, die den z8 van Juli met een

Orembacy , en een fraey gefelfchap)

(gelyk wy onder Banda breeder aanha-

len) ter vifite agter 't hoogc land gegaan,

van zyn eigen fcheppers , Poelorhundeis

zynde
,
gevangen genomen , en na Keli-

bon gcbragt was, willende hem nietont-

flaan , ten zy wy alle de gevangene Poe-

lorhunmefen eerlt in vryheit ftelden , 't

geen voor die van Banda onmogelyk was.

Endoor De Heer van Gorcom^ kennis hier af
de Heer gekregen hebbende, vergaderde fpoedig

eenige magt byeen , om dien Heer met
zyn gefelfchap te verloffen. Hy vertrok

den I Oftober met i z Ambonfche Cora-*

cora's, dog quam, wegens fwaar weder,

niet voor den 13 met p Coracora's in

Banda , alwaar verftaande , dat de Land-
voogd op Kelibon was, is hy ten eerllen

daar na toe gerukt, en den zNov. aange-

komen, alwaar hy na eenige dreigementen

den Landvoogd , Capitein Nkolaas Colf^

den Secretaris Ifaac van der Voort , enJuftr.
Maria Keizers ^zonder randfoen los kreeg,

dog de Opperkoopman
, Jaques Sene-

faar was bevorens, in 't overlleken na

Banda, weggeraakt, zonder dat men oit

gehoord heeft , waar hy gebleven is.

De Heer ^^ Wdcx van Gorcom bragt dit gezel-

Cocnzes-fchap, en den ziekelyken Heer /^M, den
de Op- 10 November in Amboina, alwaar hy

metter tyd wat verquikt zynde, den 2z
December met t fchepen na Banda ge-

keerd is.

In 't einde van 't jaar \<^vj was de
Heer Carpentier den i o November ook
na 't Vaderland vertrokken 5 en door den
Heer Coen als zesden üpperlandvoogd
weer vervangen, waar mede wy ook dit

jaar befluiten.

IL Deel van Amboina.

van Gor-

com ver-

loft.

pcrland

voogd.
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iöz8. den 5 Januari qüamen hier z j6i8.

nieuwe CommifTariflèn van Batavia, om
de zaaken weer op te nemen. Zy von- T^^pj.
den aan 't Ivalkel geen klagtcn, wcshal- Commil-
ven zy na Hitoc, en vérder na Loehoef^nlTfn,
togen, om met Ki?nelaha Leliato over de "^^ '^^'"^^^

grenzen van den Koning van Ternate , en
i^|^^

"

van de E. JVlaatfchappye alhier, te fpre-
ken , en daar over met malkanderen te
verdragen.

Leliato hield ftaande , dat wy zyncn
Koning veel van zyne onderdaiuicn ont-
hielden , die eerll weer onder die
Vorll moeiten gebragt worden , eer wy
malkander over 't verdere konden ver-
ilaan. Hy Helde dierhalven in 't breedc
alle plaatfen op , die hy oordeelde zynen
Koning toe te behooren , dat zoo verre
ging , dat, na zyn opgeven, wy byna
ganfch Amboina dan wel hadden moeten
overgeven, dog het was maar een lof*

fen eiich , zonder dat hy ecnig bewys daar
van, gelyk hem dat in de later tyden klaar

aangewezen is, geven kon.
Dus bleven de zaaken voor dien tyd on-

benut, aangezien het grillig en korfelig
hoofd van dezen Kimelaha niet te verzet-
ten was. Men las egter op Hitoe, en
Loehoe, een placcaat voor , waar by 't

verkoopcn en vervoeren van nagelen
zeer fchcrp verboden wierd.

Ook hadden deze CommiflarifTen laft,

om alle foldaaten der buitcnplaatfen, daar
geen comptoiren waren , te lichten , dat
door Capitein TVefierman volbragt wierd
op Amblaeuw, en onder den Inlander
aldaar groote fchrik baai'de , aangezien
zy aldus voor 't geweld der Ternataanen
geheel bloot gelteld wierden , dog men
liet 'er op hun verzoek drie man.
Men lichtte ook de bezetting op Ha-

toeaha, en brak het huis afj maar men
liet de Reduit op Oma met 7 man bezet,
trekkende ook 't volk van Honimoa,
Nocflalaoet en Oeriën, daar men maar
<J man blyven liet.

Het nieuw huis op de Pas bleef ftaan,

om dat men oordeelde, dat het in we-
zen blyven moert, al was 't maar om die
van Hoetoemoeri in toom te houden.
Ook had het afbreken van 't nieuw zie-

kenhuis op het ftrand van Hative geen
voortgang ; maar men bouwde dat voort,
om dat het zoo qualyk niet gcplaatft

was, als de Heer Zeyfl gefchreven had.

In Maart quamen 'er agt jonken op Stouthcit

Loehoe, vier op Cambello, en twee op van die

Manipa, om de nagelen op te koopen.)'''"*^*'""

De Landvoogd zond den 7 zynen Op-|JnJc op'
perkoopman, den Heer Lucajfoon, welHoewa-
na Loehoe , om Leliato tot het onder- mohcl,

houden van de contraften aan te maanen, ^'^

maar dat belette niet , dat de onze die
van Loehoe openbaar op 't verkoopen
van huruic nagelen, juift daar niet, maar

I t«
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A. 162.8. te Cambello , dcrwaards zy ze brengen

lieten, betrapten.

En 'wat hielp dat nu hen daar betrapt

te hebben , dewyl de Pati van Cambel-

lo zoo ilout Avas , van de onzen te doen

weten, dat hy nog met den Landvoogd,

nog met den Kimelaha,te doen had, en

dat hy aan ons geen nagelen meer wilde

leveren, vermits de Heer 'van Speult zyn

mcefte nagelboomen omgekapt had,

dreigende verder , ook de reft zelf liever

om te kappen , dan daar over gedurig

200 veel inorrcn aan zyn ooren te heb-

ben ; dog dat dit maar zeggen was,

bleek klaar, alzoo hem de Heer Land-

voogd al 't jaar te voren parangs, en

volk daar toe, aangeboden had.

IMiatü veinsde wel de vreemde vaar-

tuigen van Cambello te willen weeren j

dog zyn oogwit was niet anders, dan

StiMft maar van plaats te doen verande-

ren , en na Lochoe te lokken , oitj 't

geld , dat nn de Pati \'an Cambello trok,

in zyn beurs tc-kr'. gen. Hy vcrzogt hier

toe wel onze hulp, maar kreeg nul op
dar geveinft requelt.

Een op- Men vond egter goed Campagnies ef-

loop op fcctcn door 't jagt Mocha van Loehoe,
dic 7.elvCj.j^

jjjg yj^j.j Cambello door de griffioen, te

lichten, waar never.s drie bylen , en zoo
veel parangs, aan den Pati gelaten wier-

den , om volgens zyn dreigement zyn
verdre nagelboomen om te hakken , daar

hy geen haaft mede maakte; maar ter-

wyl ons volk hier nog was, ging door

onvoorzigtigheid , een gelade musquet
van een (oldaat los, dat een Inlander trof.

Hy viel ter aarde, dog llierf 'er niet van.

Egter hier op volgden ten eerllen een

oploop , vooral van eenige MacafTaaren

,

die de onzen drongen fchielykna de boot
te vluchten, die f dooden agter lieten,

waar onder de fchipper van 't fchip,

Frans Leendertszen Valk mede was.

Dit was de tweede maal dat in deze

geweiten 't Nederlandfch bloed geftort

was, te weten , dat van die twee vrylieden

,

met de Tsjampan uit vifichen gegaan,
en door die van Bonoa gedood , en deze f
lieden, die in dezen oploop 't leven lieten.

De Heer Ondertiiflchen was hier den 8 April
]e Fcbre's den Hcer Jacob Ie Febre

,
gewezen Land-

voogd der Moluccos , uit Tcrnate, met
de Opperkoopman, Jacob Janszoon Pa-
tacka , vcrfchencn , zynde in die Land-
\'oogdy door den Heer Gillis Zeyji , als

preiïdent verv;mgen.

Zyn komft was (zoo veel het uiterlyk

geleek ) voor ons van veel belang , aan-

gezien hy een brief van Koning Hhamza
mede bragt , waar in hy aan Kimelaha
Leliato verbood , en ook aan alle Orang
Kaja's onder hem llaande , op hoogc ilraffe

ontzei
, geen nagelen aan vreemde han-

delaars te verkoopen , en ze alle alleen

komlt
hier met
P,xtacka.

N S C H E
aan ons te leveren. De brief was harte- i<528.

lykj maar dewyl hy zonder eenige mei- Di'een

ning van een geveinll Koning gefchrc-^^j^gr'"^'^^

ven was , zoo quam 'er ook niets op te Hhanua
volgen. Ook fchreef hy wel meer dier- mede

geiykc brieven j maar de tyd leerde ons,'"'*St-

dat de Kimelaha brieven van zyncn Ko-
ning gekregen moeit hebben , by welke
hy hem een geheel andren lalt gaf, dat

even zoo ten tyde van Koning Modafar
gefchied , en op welke mede niet anders

gevolgt was , dan dat deze Kimelaha,
en de quaadaardige OrangKaja's

, geen
eenen nagel minder, dan bevoorens, aan

de vreemdelingen verkoften , dryvende
dus opentlyk den fpot met oas , alzoo zy
nu geen een pond nagelen by ons ter

fchaal bragten.

De beide Heeren Landvoogden, den
16 April op Hitoe vergaderd , fpraaken

Leliato wel aan, om over de moord op
Cambello recht te doen , maai* zy kre-

gen van hem niet dan goede beloften,

zonder eenig gevolg. Egter was 't voor
oas nog de tyd niet , om iets tegen hen
met geweld te ondernemen.

N iet lang te voren waren op Loehoe
ook 40 Coracora's van de Xoclafche Ei-

landen gekomen , die ditar by den ande-
ren geraakt , en zoo itout geweeft wa-
ren, van twee Boetonfche vaartuigen, die

na het Kafteel Viftoria itevenden, aan
te taften, en die voor goede pryzen op
Loehoe op te brengen. Wy eifchten

die vaartuigen wel weder, te meer alzoo
zy een brief van den Koning van Boetoa
aan ons m.ede bragten , maai" Leliato zei-

dc, dat hy over die Vloot niet eens te

zeggen had , en dat wy daar over aan
zyn Koning fchryven moeden, waarme-
de wy moeiten te vrede zyn.

De Landvoogd van Gonom, ondcrtuf- Vertrek

fchen nu al drie maanden aan een zwaar ^^n de

toeval te bed gelegen hebbende , vond ^^^^^ ^^^

goed den 16 Juni dezes jaars, in gezel- „j^Bj"™
fchap van de twee Heeren Commiirarif-via.

fen , na 5 jaaren min i dagen daar gere-

geert te hebben , na Batavia te vertrek-

ken, en van daar de reize na 't Vader-
land voort te zetten. J)at hy naderhand
weder uitgekomen, en Landvoogd van
de Moluccos , onder een nieuwe naam
geweeft is, konnen wy onder de floffe

der Moluccos zien.

By zyn vertrek zond de Kimelaha Le'
liato , en de OrangKaja's van Loehoe,
Lellïdi en Cambello, eenige gecommit-
teerdens mede , om uit aller naam te kla-

gen, dat men hun nagclboftchcn bedor-

ven , de boomen om verre gekapt , en

veel onderdaancn hen onttrokken had,

verzoekende van den Heer Opperland-

voogd , dat hen de fchadc vergoed , en

het onttrokken volk weer onder hen ge-

fteld mogt werden.

In
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de Land-
voogd
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Des 7.dfs

hoedanig-

heden.
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In 'c jaar 1 6i8 den 1 6 Juni is de Heer

Philip Luca(joon , als zesde Landvoogd
van Amboina,in plaats van de Heer^««
van Gorcom^ gevolgt.

Dit was een wakker man , in de zaa-

ken der E. Maatfchappy alhier zeer ge-

oeffend, en ook zeer taalkundig, kon-

nende zig wonder net , vaardig en fier-

lyk in de Maleitfche taal uitdi-ukken,

dat ons in 't behandelen van de zaaken

der grenzen (gelyk wy verder zien zul-

len) kragtig te llade gekomen is.

Hy , een Middelborger \'an geboorte

,

was hier diie jaaren Opperkoopman ge-

Contradiólie , en iveierleggmge j gedaan

door den Gouverneur Philip Lucas-

zoon , of een jegenjiaande pretenfe ac-

te , ingcJfeJd^ ende overgegeven by Ki-

melaha Leliato, Stadhouder wegens den

Konink van Ternate in de quartieren

van Loehoe, CambcUo, Leffidi enz.

by liielke hy fuftineert , dat de onder-

danen van den gemelden Konink onder

de gehoorzaamheid van den Staat van

de Vercenigde Nederlanden getrokken

zyn.

Eerftelyk ivegens V Land van Hitoe van

Tihel , tot Larike , Wakkafihoe , mits-

gaders den Vice-Gouverneuri;««NoeP-

lanivel met al zyn volk.

Zonder onderfcheid , exceptie , ofte

met eenige verificatie te probeeren , ex-

tendeerd de Kimelaha alhier de jurisdic-

tie van zynen Konink niet min onrede-
j

lyk als arrogant, van Tihel , zynde de
]

Ooft-hoek van de Pafib Baguwala, tot
1

Larike en Wakkafihoe ,
grenzende tot aan

de Weft-hoek van 't groot Eiland Am-
boina aan de Noord-zyde, behalvennog

vorder komende tot binnen de Bay , aan

de Suid-zyde van Noeflanivel , waar aan

dependeeren, Ema, Hoekoiile,Roeton,

Pauta, Cappa ende Seri, gezaamentlyk

incluys , ongevaarlyk fterk tuffchen de

I OOG a 1 1 GO , weerbaare mannen , zynde

prcfent al te zaamen Chrillenen (naar 's

lands collume) redelyk trouw en dienft-

baar j even gelyke geregtigheid is buiten

dispuyt den Konink competerende op die

van Hitoe , onder welkers fub jeftie liaan

dertig dependerende dorpen , daar Capi-

tein Hitoe als hoofd over commandeerd

,

het mecfte gedeelte Mooren , en weinig

Heidenen, gevende al te zamen commo-
ditciten van nagelen. Het principale

fondament der Ternatanen fchynd te we-
zen , ten aanzien deze voorgemelde

plaatfen haar met den naam van Oelili-

ma's bekleeden , welken titel den Ko-
nink van Ternate als univerfeel hem toe-

cigend, of ufurpeerd , zonder nogtans
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weeft en had zyn Maleytfch in de Ma- i'^zï.

leytfche landen zoo wel geleerd , dat hy
den gaeuwrtcn Moor zelf wift pal te zet-

ten, hen toonende, dat zy maar botmui-
len in die taal waren.

In Auguftus vertrok hy na Hitoe , om
te zien, of hy met Kimelaha Leliato, en
de Opperhoofden van Loehoe, Leflïdi

en Cambello , daar ten dien einde ver-
fchenen, tot een vergelyk over de gren-
zen zou konnen raken. Hy maakte dan
op humien ongcgronden eifch een nette

wederlegging , zoodanig als men die hier

ziet nedcrgellelt.

Profcriptie van 't Tranflaat ?/z> ,3'^ afte ij^»

pretenfie, door dm Kimelaha Leliato

ingegeven, luidende: Deze brief is van
de OrangKaja's Leliato , en de vier

Hoofden van Loehoe, met de Hoofden
van Cambello, ende de Hoofden van
Leflidi , verklarende , vuelke de onder-

danen van onzen Heer , den Konink
van Ternate, zyn, aan den Heer Gou-
verneur van 't Kafteel in Amboina
overgegeven.

aan de eene zyde in confideratie te ne-
men , dat deze naam algemeen zy ; want
zelfs onder de Bandanecfen deze manie-
ren van onderfcheid gcweeft zyn

j
gelyk

by hen lieden mede Oelifiwa's, endeOe-
lilima's

, gevonden werden , die in geenen
deelen de een den anderen , veel min het
onverdraagelyk gebied der Ternataanen,
fubjeft waren > nogte aan de andere zyde
konnen in gecne deelen beweren , dat
derzelver Souverainiteit by conquefte aan
de Tcrnataanfche Kroone zoude vei-val-

len zyn , anders als dat tot haar voordeel
allegeren, dat eenen Radja Baboe, we-
zcnde broeder van den Konink in Ter

«

nate, voor dezen op Hitoe met de In-
habitanten aldaar gehandelt , ende dat zy
de Souverainiteit van 't land aan hem
zouden opgedragen hebben, by welkers
aflyvigheid zonder wettige erfgenaam zy
fultineeren, dat de fuccellïe van dien op
de Kroone van Ternate zoude gedevol-
veerd wezen. Hier jegens repliceeren

die van Hitoe , dat zy met den gemelden
Radja Baboe niet, als met haren Souve-
rain gecontra£l:eerd,maar zich met den zel-

ven niet voorders , als geallieerden , ende
bondgenoten , onder een geringe erïcente-

nifle van Siri Pinang, zoo de zelve dit

hier koomen te noemen, verpligt heb-
ben. Het komt ook overeen met ze-

kere afte, dienende in 't proces jegens

de MagcUanifche Compagnie, onder ze-

kere letteren , . . . door Capitcin Hitoe,

ende de principale Hoofden van dien,

onlangs gepaffèert , waar by poinftuelyk

verklaven de Kroone van Ternate in gee-

I A ncn-
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i6i8-. ncn declcii fiibjcft ,

MBO
ofte gehouden

vorige

ende jiitisdiétie, behoorde

continueren , want iva-<\v dat die van

ncn aecicii uidjccc , onc gcmjuucu te

wezen , anders" als in vorige gemelde

graad , dog het ware zulx als de Terna-

taanen opgeven , dat die van Hitoeby on-

derling contraö: verobligecrd waren (als

't contrarie hier voren is aangewcezen)

zoo en kan in geenen declen hier uit ge-

convinceerd werden, dat des zelfs abliv

luyt gezag ,

te

Hitoe de Portugeefcn , tcii tydcn wan-

neer de eerfte drie fchepen onder haren

Admiraal, ofte Capitein, Donjuan^ in

de quartiercn ende Eilanden van Am-
boina qiiamen traficqucrcn, de zelve als

haarc protcfteurs ingeroepen , ende de

Souvei-ainiteit van 't land hadden opge-

dragen, onder folcmnele expofitie, dat

niemand de -andere omleggctide Eilanden

femeen fubjcft waarcn , zoo hebben zy uit

ragtc van dien ook den eed \'an getrou-

wigheit gepreilecrd, onder welke con-

ditien apparent de gemelde Portugeefcn

haar land met vaftighcden , tot excefli-

ve lallen, verzeckcrt, en tcgcns alle op-

prefTie bcfchermd hebben , tot dat door

verloop van tyd , door iniligatic van de

Ternataanen,die van Lochoc, en adhe-

renten ,
jalours over de Portugeefche pre-

rogntiven ftaat zynde , onder pretext van

Religie, en het quaad tractemcnt van het

Portugees kiygsvolk, de occafie waar-

genoomen hebben , en in quelHe en ver-

Ichil vervielen, uit welke oorzaaken de

inwoonders van Hitoe jegens den Portu-

geefchen ftaat rebelleerden , involgen

den Gouverneur Gonfal'vo Pareira genood-

zaakt zy geworden de zelve met geweld

van wapenen aan te taften ,
gelyk het

zelve ook zyn behoorlyk effeft gefor-

teert, en by middel van dien hy haar al

te zaamen onder nieuwe gchoopzaam-

heid gebragt , 't ganfchc land in pofteflie

genomen , ende des zelfs inwoonderen

onder fubjcdie getrokken heeft , hun in

deze termen den tyd van tuflchen de

twintig a dertig jaaren wel compoitee-

rende ; dog hebben daar naar , door toe-

doen van Capitcin Hitoe, andermaal je-

gens de Portugeefcn gerebelleerd, en hen

opgeworpen , op een tyd , dat de Portu-

geefche magt ontrent 't Kafteel niet ca-

pabel gcoordeelt wierd, om haar wrc-

vclmoedigheit andermaal door geweld

van wapenen in te toornen, de zaaken

aldus gedaan houdende , tot ter tyd dat

Andrea Fiirtado met zyn armade uit Goa,
onverregter zake op die van Bantam ge-

nootzaakt werd na Amboina te \erzei-

len , by welke occafie de voorgemelde

Furtado aangcnoomen heeft , andermaal

die van Hitoe over haare trouwloosheid

aan te tailen, en tot gehoorzaamheid te

dwingen , waar in hy ten principaalcn

zyn oogmerk bereikt , ende de qtwftt-
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willige tot redelykhcitgcreduceert heeft,

zonder dat de Ternataanen , en adheren-

tcn
,
gepoogd ofte vermogens geweeft

hebben, om iets tot redres van haren mi-

l'erabelen en vervallen ftaat jegens het

gcAveld der Portugeefche magt te doen,

except dat Capitcin IJitoe^ ne\'cns ecni-

gc andere Hoofden , zich geabicnteert,

en hun op Lochoe geretireerd hebben,

blyvcnde des niettegenftaande 't volkoo-

men beleid , gezag ende jurisdiftie van

't Eand Hitoe aan de Portugeefcn, ge-

lyk zy mede de inwoonderen volkoo-

mentlj'k tot hare devotie, ende dienft,

als ondcrdaancn, gecmploycerd hebben,

uit kragtc van welk abfoluyt gezag de

meergemelde Furtado , voorgenomen,
en gcprojcótcert hebbende tot redres , en

Tccouvre van 't veiloren Fort in Tcrnate,

onder haren Gouverneur aldaar , met zyn

Armade derwaards te trekken , nevens

dien alhier verzameld, en by den ande-

ren geraapt heeft een aanzienlylce magt
van roeituigen, onder welk getal die van

Hitoe mede met twee Corcorrcn totafli-

ftentie van 't Poitugeefch exploict van

hier na Ternate gepanggaaid hebben, uit

welke ade nootzaakclyk moet verftaan,

en kan afgemeten werden , dat de in-

woonders van Hitoe , niet als bondgeno-

ten erkend , maai- als fubjecten , ende

onderdaanen daaraan gehouden waarcn,

dienvolgende mede de Ternataanen ten

principaalcn \-an hare gepretendeerde ge-

regtigheid,cn Souverain gezag op 't land

van Hitoe (zoo hen al iets competeerde)

-vervallen , ende gefrufteerd waarcn

,

welkers abfoluit gezag ende jurisdiétie

van de Portugeefcn volkomentlyk ende

in 't geheel by conqiiclte van 't Portu-

gcefe K aftcel, door Godes genade onder

't beleid van den Admiraal van der Ha-
gen, in den jarc i6of. gedaan, aan de

Nederlandfche ftaat gedevolveerd , ende

vervallen is
,
gelyk de zelve ook religieu-

felyk by deze fubalterne opper-hootden

,

tot zonderlinge overtuiging \'an paitj'en,

is gecontinueerd > hoewel t'aller tyd de

Ternataanen door hare onrcdelykheit

hebben gearbeit, om by finiftre onder-

handelingen, onder den dekmantel van

Religie, een groot gedeelte vart dien te

ufurpeeren, gelyk zy 't zelve by haare

jonglte geextendcerdc pretcnfie en a<5tc

nog ongefundeert fuftineeren

ten ftaandc te houden
cenigc fchyncn te luifteren, dog andere,

de materie van ftaat in confideratie ne-

mende, en 't gevolg gi-ondig verftaande,

daar van afkeeVig zyn , niet jegenftaande

izy, ten refpefte van de Religie, genera-

Ivk de Chriftenheid in den grond haren >

derhnlven by onderlinge conferentie, re-

conciliatie,' en verdrag van contra^i-en

,

om gecnderhande motive, uit kragteen-

zer

i6i%.

, ende trag-

waar naar wel
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tcit de Ternataiuien of adhcrcnten,eenig

gezag, ofte jurisditlic op 't land v;inHi-

toc , veel min cenigc authoriteit over

die van Noeflanivcl , kan gepermitteerd

ofte toegedaan worden, alzoo de gevol-

gen van dien , cindelyk voor de aOliran-

tic van des Compagnies ftaat alhier, een

quade conlcqucntic baaren konden , als

de cxemjxden van de goede genegenheid

der Ternataanen t'onswaards op Loehoe
Cambello, Lellidi enz. voor dezen, en

nog dagelyx, daar van fuffifante gctui-

genillèn gegeven hebben , en mogen ons

wel verzeekeren , dat, ingcvalle 't ge-

zag van dien de Ternataanen ingeruimd

,

ende onze geregtige aftie aan de zelve

gecedeerd wert,zy ons nu't meelte gedeel-

te van de commoditeiten van Ceram
onthouden, die van Hitoe niet alleenlyk

fècretelyk , als nu doen , ons ontvoeren

,

maar de vreemdelingen, namentlyk de
Maleyers, ende Alacallaren, publycq acces

verguimcn , ende ons van de vrugten

mede fiTillecren zullen.

Wat dan aanbelangt Larike , Wakka-
fihoc, Oerien en Allaloclo, die de Ki-
melaha mede in zyn extenfie comprehen-
deeit, deze moeten mede, als de voor-

gaande van Hitoe , ende Noellanivel

,

onder ons getrokken, dog eenen graad

verder aan den Ncderlandfen ftaat , als

de voorgemelde, verpligt worden, ende
die van Aflaloclo zyn de eerfte geweeft,
alwaar de Portugees acces gegund, zync
rendevous begreepen , en van welke den
eed van getrouwigheit geprefteert is,

zynde mede , als die van Larike en Wak-
kafihoe , uit oorzake van onredelyk trac-

tement van der Portugeefen krvgsvolk

,

jegens de Poitugecs gerebellccrt , maar
met het exploict van Andrca Furtado ge-

corrigeerd, ende tot volkomen gehoor-

zaamheid gebragt, naar dat de zelve on-

trent de 12, jaaren van de Portugeefen

afgezondert waren geweeft , zynde on-

trent gczamentlyk tuflchen de 4 a f00
weerbare mannen fterk , al te zamen
Mohhammediften , ende geven commo-
diteit van nagelen, inzonderheit Larike

en Wakkafihoe, 't welk exüaordinaris

is, behalven dat die jegenwoordig ook
goede quantiteit uitleveren , en met een
groot getal jonge boomen beplant is,

van gelyken Oenen en Aflaloelo.Dievan

Allliloelo , zyn viy wat wrevelmoedig

,

m;ur die van Oerien, Larike en Wak-
kafihoe zyn eenvoudig , en een goedaar-

dig volk , daar niet aan te twyftclcn is

,

dat zy , ingevalle door onze kerkclykc
pcrzoonen eenige yver getoont wierd,
ligtelyk tot de Cliriftclyke Religie zou-
den bekeen , er.dc gcv/onnen worden.
Larike en Wakkafihoe moeten met een
Corcor, van vier Gnadjo's, gclyk Oe-
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rien, en Aflaloelo, met een Corcor van 162

drie ditos, ter requifitie van den Gou-
verneur compareeren , en den heeren-
dienft prefteeren , daar zy hun redelyk \'ly-

tig in tooncn > invoegen dat van deze
lieden t'avond of morgen tot progrcsvan
des Compagnies noodwendige fuitcntatie

iets merkelyks konde geobtineerd wer-
den , dcrhalvcn mede van onze gcreg-
tigheit niet dient gedeiifteert , of aaii

de Ternataimen aldaai* eenig gezag toe-
gcftaan te worden.

Item van '/ land van Hatocaha, eerjic'

lyk Hatoeaha,Cabauw,Cailolo,f« mg
een klein dorp Holalioe genaajnl j dit

zyn mede Ohderdanen van onze Heeren.

Deze vier ondcrfcheide dorpen leggen
aan de Weft-zyde van 't Eiland Oma

,

zyn al te zamen jegenwoordig Mohham-
mediften, ende OeliHma's, ongevaerlyk

7 a Soo weerbare mannen llerk , zynde,
zoo lange de Portugeefen in deze quar-
tieren gefrequentecrt hebben , altyds fub-

jeét aan 't Kaftcel , ende verobligeerd

geweelt met een Corcorre van vyf Gna-
djo's ten dienft van 't landtepanggayen,
gelyk mede 't meeile gedeelte van deze
Chriilcnen gcwceit zyn , en hebben met
de Portugeefche conqueften van Ternate
mede gepanggaaid, doch zyn door aan-
radinge van haare priefters, als andere,
weder Moors geworden. De Heer Gou-
verneur van SpeuU heeft in 't jaar 1615
aldaar een groot ende maflyf huis ge-
maakt, apparcnt met inzicht, om haar
in gehoorzaamheit, ende in hare onder-
Hnge plicht te continueeren, als ook om
den indrang van de Ternataanen , by
middel van dien te ftutten , deze hebben
hun eenige tyt ten dienfte van 't Kafteel
redelyk wel gequeten j doch hebben, naar
dat zy hen tot Guides in 't deftmeeren
van Oma, ter afiiftentie van den Tema-
taanfen Kimelaha, hadden laaten em-
ployeeren, in 't jaar löif. gerebelleerd,

ende :ian den Konink van Ternate den
eed van getrouwigheit gedaan , uit wel-
ke oorzaken die van Oma , den tyd van
18 miumdcn hasir den oorlog aangedaan,
gelyk zy den anderen ook merkclyke
voordcelai afgezien hebben, tot dat nu
met de bezendingc van de Ed. Heer Ge-
nenul zynen gecommitteerde by onder-

vmding , conferentie en accommodatie
op Hitoc gehouden , ter contemplatie

van de Kimclaha , by partyen goedgevon-
den is van haare holliliteit te dcillleeren,

't koftelyk huis te demolieren, en doen
ter neder wei-pcn. Uit de voorgemelde
vcrificatien kan men naaktelyk afmee-

ten, hoe verre die van Hatoeaha, Cay-
lolo, Cabauw,endc Holalioe, Uit kragtc

I 5 van



70 AMBO
i6t8. van den Nedcvlandfchen ftaat vcrpligt

zyn, cndc in gelyken graad als die van

Hitoe , Larikc , Wakkafihoe, Oerien

cndc Arialoelo, vooren aangeroerd, be-

hoorden getrokken te werden j dog ten

aanzien haare refpcctive plaatfcn iteril

zyn , kleine quantiteit nagelen geven

,

cii derzelver inhabitanten een zeer wrc-

vclmoedig , obftinaat , rcbclzugtig en

perfidicus volk zyn', dewelke niets uit

dienilbaarheit vrywillig preftcercn, maar

met zwaare exceflivc lallen der, Com-
pagnie , cnde loutere dwang , in gehoor-

zaamheid moeten gehouden worden,

bittere Moorcn
,
publique vyanden van

de Chriflenhcit , en buiten hope zyn

,

dat daar 'van iet goeds voor den Neder

N S C H E
[
pitein IJitoe , daar hy hem wel meeft op

'aten heeft j die verfchcide maaien

i6i?.

\crl

den eed van getrouwigheid aan den Nc-
derlandl'cn Itaat geprcftcert,endc nu jonglt

nog: als de Ed: Heer Generaal Cocn

een gcneraalen landdag alhier aan 't Ka-
Itccl geconvoceerd haddc^ dog die nooit

in crkentenilTe van dien, eenigc dicnft

den Heeren gedaan hebben. Zy leggen

op 't Eiland Uliafler, endc doen niet veel

goeds onder onze Chriilen onderdaanen

aldaar, hebben geen nagelen, dog abun-

dantie van cocosnoten, daar oly van bran-

den , die de zelve aan 't Kallecl komen
verkoopen. Ende niet jegcnllaande gc-

rcgtigheid ende jurisdiótie wegens den
Nedcrlandichcn itaat , da;ir op zouden

landkhcn iVaat gehoopt , ofte geobti-
i

konncn werden gepretendeert , zoo en
'

is 't myn bedunkens mede niet geraden

,

om de zelve met haare gepretendeerde

dorpen als Ihamahoe, Pia, Nollot,Oe-

neerd kan worden , zoude men, onder

corrcftie van beter gevoelen , ter requi-

lïtie van den Ternataanlchen Koning,

ofte van zyn Majelteits gecommitteerde,

onder pretext van accommodatie onze

gcregtige pretentie op die van Hatoeaha

den Ternataanen in 't geheel vermoogen

m te ruimen. ende op te dra,g<^l"'! zon-

der dat onzes oordeels cenige fchadelykc

conlequentie tot des Compagnies preju-

ditie , daar by kende gepromoveerd wer-

den.

Item '/ land •uan Iha, ende Mahóe. Eer-

ftelyk Ihamahoe, ende SiriSori, nog in

dezelve plaatze van Ihamahoe , als Pia,

NoUot, Ocroe, Attala, ende Matte-

lotte, deze zyn al te zamen desKoninks

onderdanen.

Deze van Ihamahoe zyn met de eerfte

aankomfte van de Portugeefen alhier

mede onderdaanen van 't Kalteel ge-

weeft , ende by de tyden van den Gou-
verneur Gonfalvo Paretra met geweld van

|

wapenen overwonnen , dog hebben daar
|

naar met die van Hitoe jegens de Portu-
\

geefcn weder gerebellecrt , invoegen '

ylndrea Furtado haar mede voorgenomen

hadde andermaal aan te taften, en tot

gehoorzaamheit te brengen , dog heeft

daar in niet vermogen , ter oorzaalie de

zelve een fterke plaats uit de nature be-

zitten , en haar ter refiftentie jegens de

Portugeefen geftelt hebben , zoo dat den
• voorgemelde Furtado met zyn aanzienly-

ke magt genoodzaakt wierd de belege-

ring op te breeken, en met verlies van

veel volk confufelyk afte trekken , zedert

welke tyd zy zeer trots en venneten ge-

worden zyn , alle fchuim van menfchen
cnde verloopen rapaalje zich tot deze

t'zamen-rottinge voegende. Deze zyn

Oelilima's, ontrent 14 a ifoo weerbare

mannen fterk, te zaamen Mohhamme-
diftcn, complicen en creaturen van Ca-

roe , Attala , Mattelotte , veel molcfta-

tie te maken , ten aanzien zy hen zoo
wel de iubjeótie van de Nederlanders,

als die van de Ternatanen , in geene deelen

willen onderworpen, endc van dit wre-
velmoedig gcHagt nimmermeer iets

goeds te verwachten ftaat , derhalven

met hun in voorgemelde termen , als die

van Hatoeaha mede , wel mag geaccor-

deeit werden , ten waare met die confi-

deratie , dat de Tcrnataan hem daar

by merkelyk verfterken , endc ons in

deze quartieren over 't hoofd waflchen

zoude j ten welken refpcfte het geraad-

zamer was de zelve in dezer voegen te

continueeren , ende gaande te houden.

Except SiriSori zyn zy mede Oelihma's,

ontrent 400 a foo weerbare mannen
fterk, waar onder loiim de twee derde

parten Cliriftcnen zyn , en de relleeren-

de tot het Chriftelykc geloove bequa-

melyk zouden gewonnen worden , in

gevalle door ftigtelyke leeringc van on-

ze kerkcn-dienaaren ondergaan worden.
Zy geven kleine quantiteit van nagelen,

panggaayen ordinari ten dienft van den
Heer met een Corcorrc van vier Gnadjo's,

zyn redelyk vlytig , ende willig , der-

halven om geenderhande oorzaken de
zelve aan den Tcrnataan behoorden toe-

gefta;m te worden.

Item , van "'t groot Land van Ceram , aan

de zyde , en den hoek van Sihel , begin-

nende van Loehoe tot Ceram , ende aan

de andere zyde van Sihel, Cambello,

Leflidi , Bonoa , Afllihocdi , Liftibat-

ta , Hatoewe, en Permatta, zyn ook

den Konink van Ternate zyn onderda-

nen.

Wat dan aanbelangt , dat de Kimela-

ha alhier 'c groot land van Ceram intitu-

leert.
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Sihcl , van Loehoe tot Ceram ileld , hy
comprehendeert daar in zonder onder-

fcheit de naarvolgende plaatlen te weten.

Lochoe.

Caibobo.

• Camarïen.

Roemakay.

Latoe.

Hoeivaloy.

Elipapoeteh.

Coac.

yimahey.

Makariki.

Swauco.

Sepa.

Tamikuw.
Haya.

Toloeti,

IVerinama.

Leymoe.

Hatoemeten.

Tobo.

Kelibon.

. Kellemoeri.

Cocli Goclii

Keffing.

Deze zyn al te zamcn dorpen ende

plaatzcn van Lochoe tot de kult van Ce-

ram ) door den anderen Oclifiva's , cnde

Oelilima's, daar van een gedeelte Moo-
ren, en ook noch eenige Heidenen zyn,

waar van 't meefte gedeelte onderdanen

,

ende fubjeften van de Portugeefen ge-

weeft zyn j ende eenige mede op de togt

naar Ternate met Andrea Furtado ge-

panggaaid hebben , namentlyk Caibobo,

daar een party Chriltenen onder waren

,

met een Corcor van drie Gnadjo's.

^elquepoeteh.

Coacq.

Amahey.

Makariki,

Swauco.

Sepa.

Tamilau.

Haja.

Toloeti.

Leymoe.

Hatoemeten.

hebben met twee Cor-
corren

, yder van vier

Gnadjo's, met de Por-

tugeefen naar Ternate

gepanggaaid.

Behalven dat ook de Gouverneur van
Speult op zyn tocht na Ceram j in 't jaar

l6zt de voorgemelde dorpen ider den
eed van getrouwigheit heeft doen reno-

veeren. Het komt dan viy wat (legt

van den Kimclaha , dat hy al de voorge-
noemde plaatzen zonder exceptie aan
de Kroone van Ternate tragt te trek-

ken , ten aanzien dat in vorige tyden de-
ze inwoonderen niemand fubjcft waren,
en zoo wel de Europifchc Natie , als de
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Ternataanen en de Tidorces , een groot
getal van derzelver conqueften gemeen
hadden, en de een zoo geregtig, als de
andere, daar toe gewceft zyn, gelyk by
geloofwaardige getuigen kan geaffir-

meerd werden , dat de Tidorees een
groot gedeelte van Ceram in poffeflie ge-
nomen, ende dat ook niet en blykt, dat

de Tcrnataan hem 't zelve door geweld
van wapenen afgenomen heeft. Hier
worden nog niet ingetrokken de dorpen
van de Heidenen , Koningen der Alfoc-
reelèn te landwaard in , onder de ge-
hoorzaamheit van den Konink van Sa-
hoelau ^ Somiet , ende Lommeweta rtaan-

dcj dewelke j korteling aan 't Kaileel

zynde, den eed van getrouwighcit aan
den ftaat der Vcreenigde Nederlanden
gedaan hebben, als de effeéten daar van
jegenwoordig fuffigant getuigen. Invoe-
gen dagelyx den oorlog jegens die van
Loehoe , ende den Ternataanfen aanhang,
continueeren. Het is zulx , dat dit een
verkeerde, ligtveerdige ende trouwloo-
ze Natie is , en dat de zelve niet buiten
belaftinge der Compagnie kan in de-
votie gecontinueerd worden , daar in te-

gendeel de Ternataan van haar zelfs

contributie trekt,en wy ons op haar in gee-
nen declen mogen vertrouwen , alzoo zv
't nu met ons , en morgen met den Ter-
nataan, dog ordinair met de magtigrtc,
houden j evenwel zal 't niet geraden we-
zen onze geregtigheit op de kuft van
Ceram in 't geheel te cedeeren ofte te
laten aan den Ternataan vervallen. Twee
principale motiven bewegen ons 't zel-
yen te fuftineeren , waar van de eerfte is,

ingevalle ons gezag aldaar in 't geheel
den Ternataan gcrefigneerd hadden, zon-
der haar exprelle bewillinge dit niet en
zoude vermogen te doen , alzoo den ftaat

van Amboina zulx is noodig hebbende
^

zynde een zeer Zagoe-ryk land aldaar
men Zagoe kan laten maken , dog
zoude met piykclen van ons volk kon-
nen gemadlxcrcerd worden. Ten ande-
ren, om dat de inwoonderen van de Ei-
landen UliaHer , Noeflalaoet ende Oma,
deze Alfoereefen zeer ontzien , cnde om
dat die, zoo wanneer die met beleid niet

in ondcrdanigheit gehouden , en inge-
toomd blyven, haar dagelyx op dit land
begeven , en 't volk verraden ende om-
brengen zouden, ten waare 't zelve met
extraordinaire fchenkagien , cnde tri-

buiten zochten af te leggen, niet dat
deze gemelde Alfoerefen voor wakkere
Ibldaten moeten geëftimeerd werden,
maar om dat de zelve, als voren al aan-
geroerd is, met een bchendighcit dit in

't werk ftellen , ende alzoo moorddadig
haar perfonagie fpeelen. Derhalven dient,

onzes bedunkens , deze fcheidinge op
zyn beloop gaande gehouden , zonder

dien

lóil
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ren , ende yder in zyn geheel gelaten te

werden : want 't is buiten twyftel, in

gevalle deze zaakc, ofte de limiet-lehei-

dinge , in conferentie komt , ende ten

principalen niet gedecideerd wert, ihiat

't zelve meerder en grootcr ialoufye , als

iegcnwoordig,tc caufeeren,en alzooap-

parent 't noodwendige oogwit dien aan-

gaande niet en zal bereikt worden, zoo

zal dit dienvolgende mede herwaards die*

nen gerenvoyeerd te werden.

Komende vorder aan de dorpen, aan

de andere zyde \an den hoek van Sihcl

gelegen, en zich daar uitltrekkcnde , als

namentlyk, Cambcllo, Leffidi, Bonoa,

Ailahocdi , Liflïbatta , Hatoewe, ende

Permatta , deze zyn al te zamen bui-

ten dispuyt, des Koninks onderdanen

ende fubjeften, gelyk ook nooit by de

onze onderlegt is cenige van deeze voor-

gemelde plaatzen onder het Kafteels ge-

hoorzaamheit te brengen , anders als Lei-

fidi, die haar zelfs hebben komen aan-

dienen onder pretext, dat de zelve on-

der de Oelilima's niet en wilden liaan,

dog dit is met de jonglle contra£ten we-
der in voorgaande geilalte herfteld , dat

ook in diei-voegcn nodig diende gecon-

tinueerd te werden.

Item , de kleine Eilanden van Kelang

Hatepoeteh , ende Condea , anders

Manipa.

Deze moeten in 't geheel den Ko-
nink van Tcrnate toegedeeld werden,

gclyk ook om de 7x1ve te incorporeeren

geenige middelen aangelegt zyn , anders

als dat die van 't Eiland Manipa zich

,

uit kragte dat die van LelTidi hun de ge-

hoorzaamheid van 't Kalleel hadden on-

derworpen , ook hare onderzaten als die

van Leflïdi onder 't Kafteels magt
gerteld hadden , zynde hun mede aange-

boden van den Heer Gouverneur van

Speldt , als onderdanen geaccepteerd , en

hun jegens den overlalt der Ternatanen

met geweld van wapenen gedcfendeert

te werden j ter tyt het exploiót van 't

diftmeeren van de nagelboomen A. lózf
geeffeóhieerd is , wanneer die van Cam-
bcllo, ende Lellïdi, de onze daar afge-

dreven , ende vyandelyk verjaagd heb-

ben
,

gelyk 't zelve nog in dusdanige

termen continueerd, dog worden mede
in de artikelen van treves gecomprehen-

deert, in voegen de onze aldaar liber

acces toegcftaan is , ende de nagelen als

die van Ceram gelevert worden.

S C H E

Item, V Land van Boero, e» zyn in-

leggende plaatzen , mitsgaders 't tdein

Eiland van Amblau , deze zyn mede
onderdanen van onzen Heere^ den Kti-

nink van Ternate.

Onder 't Land van Boero worden bc-
greepen de dorpen van

Loamite.

Waifamma.
LeJJïali.

Ilat.

Kajeli.

Leliali.

Tagaliffa.

LeJJetau. ...

Gezamentlyk Oelifiva's, zyn al te Za-
men Mohhammediften, ende geven klei-

ne quantiteit van nagelen, deze dorpen
hebben van den eerften af, dit de Portu-
geefen in deze quartieren c]uamen , het
met de zelve gehouden , ende den oor-
log jegens de 1 crnataanen , die van Loc-
hoe,ende hare confoorten

,
gevoert. Het

is mede de rendevous gcweelt , alwaar de
Portugeefen haar eerit geveitigt , ende
van de welke zy groote afliftentie ende
dienft genooten hebben, gclyk blykt,als

wanneer 't Karteel aan de Hollanders o-
verging, dat nog in 't zelven gevonden
wierd eenen Kimelaha Lepa van Loa-
mite , aldaar tot affiftentie gefchikt , en-
de hebben zy noit jegens de Poitugeefcn
gerebelleerd. Insgelyks mede de inwoon-
deren van Amblauw, onder welke zyn
een party OeUfiva's , ende een deel Oe-
lilima's. Die van Boero hebben in den
jaiue löif jegens 't Kafteel gerebelleerd,

houden het jegenwoordig met de Tcr-
nataancn, ende niet jegenftaande zy ge-
houden waren ,tot defenfie van 't hmdt,
met twee Corcorren den Heer dienft te

prefteeren , zoo en hebben zy 't zelve
nooit promptelyk agtervolgd j derhalvcn
daar ook niet veel aan gelegen is , dat der
zelver geregtigheit aan de Ternataanen
gecedeerd werde : want gelyk men voor
een gemeen fpreekwoord gebruijit , met
onwillige honden is quaad hazen te van-
gen. Zy zyn mede van 't Moorfch gc-
broedzcl, van welkers goede affcftie en-

de genegenheid t'onswaards wy nimmer-
meer iets goeds te verhoopen hebben.

Die van Amblauw panggayen mét 5 Cor-
corren, en comparecren prompt, hebben
alhier inftantie gedaan , dat men haar

dog aan de Ternataanen niet wilde o-

verleveren , vrezende voor quaad tra£te-

ment. Voor dezen hebben wy aldaar een

Reduyt, ofte houte wambais
, gehad , en

'er 18 a 20 man in garnizoen gehou-
den.

Welke vaftigheid gedemolieerd , 't

volk van daar geligt, en jegenwoordig

met
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t6i8. met drie mannen bezet is , doch 't is al

mede als de andere Mooren , een perfi-

dieufen hoop , daar men zich in gcenen

decle mag op verlaten j evenwel zoo 't

zelve eenigfints kondc^ ofte mogte be-

houden worden , zoude het in allen gevalle

de Compagnie ecnig voordeel ende aan-

zienlykhcid konnen baren , om haare

magt te gelyk niet al te veel te krenken,

den Tcrnataan daar mede te verllerkcn,

zyn magt te vergrooten, ende in zyne

gepretendeerde authoriteit te voldoen.

Dit is fonimierlyk den aard en gele-

gentheit van de plaatzen ^ dewelke tot

dus lange disputabel gehouden zyn, tot

wcllvcr jurisdiftie de een ouder geregtig-

heid als de ander pretendeerde te heb-

ben, ende onder wat oorzaake de Ter-
nataanen pretendeerden de onluften, in

deze quartieren gefchept , beginzel en

voortgank gegeven hébben , ende con-

fequentelyk tot de extremiteit van wa-
penen vervallen zyn j maar wy vertrou-

wen vaftelykjdac zy het zelve niet voer-

der als tot ecnen dekmantel gebruiken

;

doch haar oogwit vry wat anders ge-

weeft zy , ende ondervindende , dat zy

hun geprojcétecrt deflèin niet en hebben
mogen erlangen , zoo hebben zy bëdagt

dit tot haar voordeel en verfchooninge

uit te geven
,
gclyk wy ons mede in gec-

nen deele konnen inbeelden, dat alwaar

zulx, en al was haare onredelyke , en-

de abfurde eifch , vooren aangeroerd , zoo

dit hen ten vollen en in 't geheel geac-

cordeerd ende toegeftaan zal werden
j

alzoo daar by des Compagnies ftaet eenig

emolument ten refpefte van de vruchten

^3

trekken, maar egter

zelve meerder fauten,

lyden zal , dcrhalven

ook wel eer in de

ende verkortinge

mede van opinie

wezen zoude , ingevalle de Ed; Heer
Generaal met den Konink in Ternatetot

beflegting van de difFcrenten in 't gene-

raal colli niet en konde vaceeren , de zel-

ve tot nader opportuniteit aldus in Haat

te laten aanftaan , ende tragten gaande re

houden , zonder die weder ftuks-wys te

laten in conferentie komen , welke t'za-

menfpralce , ende onderhandelinge als voo-

ren aangeroerd vecltyds meerder onluften

ende misveitrouwen vergezelfchapten
j

als daar van de exempelen ons ci'vaaren

zyn, dog om het gewenfte ende nood-

wendig foulaas van de vruchten te ge-

nieten, is, onzes oordeels
,

geen ander

ende nader middel voor handen, als dat

men, 't zy met vrindfchap,ofte wel met
geweld van wapenen ('t welk 't zekerfte

is, en beft houde) tragtcnde de Macaf-
faaren van dccze plaatzen te diverteeren,

ende met amiable kloekheit, ende fimu-

latie , voflchen met voflchen te vangen

,

waar door haare concepten gepreve-

nieerd (haare gemoederen innig verbit-

II Deel van Amboina.

tcrd zynde) en de eftrangieres van ons i^iS-

dog afkerig gemaakt worden. Dit zal

na ons gering gevoelen , de prefente re-

medie ende 't redres , op de jegenwoor-
digc gertalte der Compagnie , wezen

,

waar by ongetwytfcld wel iets goeds zal

geobtinecrd werden, onderftond ontwor-
pen in 't Kaftecl \'an Amboina ady Au-
guftus 162.8.

Hoe kragtig deze wederlegging in zich ^Y"^

zelven was, men kon Vv>or die tyd eg- j^f^^'^

ter malkandren niet verftaan. Hier m van den

deden de Orang Kaja's vaii Hitoe , en eifch des

die van Leytimor , zeer veel qüaad , om K'jn^'^-

dat zy niet na waarheid van de bezitting j* ^|.°^/

der Landen, die de Tematanen ten tyde^en.

der Portugccfen gehad hadden, fpraken,

't welk zoo zy toen gedaan hadden, was
het niet noodig geweeft , om den Ko-
ning van Ternate, of den Heer Opper-
landvoogd , daarom te doen hier ko-

men.
Ddwyl 'er egter op geen andre v/yze Waar

aan een coed einde van deze zaak te ge-°°°^, r

raken was, verzocht, ac ticev Luiaszoon^.^g^^ ^.^.^

zyn Edelheit met veel ernft, om zich,b^ilicht

zoo ras het mogclyk vv;is , na hier te be- v^ia-dcn.-

geven, alzoo met Lcliato riiets te doen
was, die, zonder 's Konings nader lall,

de Macaliaarcn niet wilde verdryven,- en
met een onverzettelyk hoofd verhooging

van den prys der riagelen eifchte. Sprak
men hem , om onze weggevluchte flaven

weder te geven , om recht over de be-

dreven moorden , en wat dies meer was

,

te doen , hy veinsde , of daar niet \'an te

weten , of buiten den Koning daar in niet

te durven doen, alles tot deszelfs nader

bevel, of wel tot zyn komft in deZe Lan-
den, uitftellende.

Men gebruikte ondertuiïchen nog een
ander middel, om hem door zachtheid

tot reden te brengen , en men vond goed
den prys der klecden te verminderen,
mits dat men dan al de nagelen ook aan
ons le\xren moeft , waar van zy ons zak-

ken vol beloften deden ; doch zonder
eenige vrugt.

Dit perfte ons volk té meer aan , om de
aanplanting der nagel-boomen op Leyti-

mor, en in de Ulrafler Eilanden, voort

te zetten , alzoo zy te gemoet zagen,

dat men , by verloop van tyd , aair die van

Loehoe.en Hitoe, niet Veel zou hebben^
en dat net wel licht tot een oorlog uii-

berften kon.

Immers men was op Leytimor zoo
verre gevorderd , dat men nu by een
groot nagelgewafch honderd vyftig Bhaa-

ren ontfangen had.

Die van Aflaloelo begonnen al in 't

begin van de Regeering van dezen Heei'

't hoofd en de hoorns op te fteken, tot

zoo verre, dat zy zeiden met ons, en mei
K (.Icu
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den I.andvoogd, niet meer te doen te

willen hebben , en toonden het mettcr

da;id , alzoo zy ook weigerden op den

dag van de voorllelUng VAn dien Heer^
volgens gewoonte , ;ian 't Kaitcel te vcr-

fchynen.

Uit het vorig bericht van den Heer

Zeyf} bleek ons, dat de borgcry vanAm-
boina al in eenige Ichulden \ei-vallcn, en

niet wel in ftaat w;is, om die licht te

boven te komen, fchoon 7,v daar toe haar

bcil dcde.

Deze fchuldcn , van tyd tot tyd ver-

meerderd , waren zoo hoog gerezen , dar

N S C H E
een zeer brcedc commiflle, alsZeevoogd

lail gegeven, om de gcfchillen wegens
de grenzen in Amboma , en de verdi'c

quclticn aldaar, te vereffenen , en vandaar

dan na de Xoelalc Eilanden, en na Ban-

gay te \ crtrekkcn , om de MacafTIiaren

te verdryven , die daar over ecnigcn tyd

ingevallen waren.

Men wil, dat de Koning hoopte, dat

de Prins in deze ondcmeming zyn einde,

en hv ondertuirchcn veel ruit door zyn
afwezen in zyn ryk, vinden zou. De
Prins daarentegen, dien het gemill w;is

in Tcrnate Koning te worden, had den
zeh'cn toeleg , als Hidaj:it , en nicindc

zich of in Amboina, of elders, Koning
te maken.

De Commiilie hem vanden Koning ge-

lui.

'er geen hope van betaling meer over

was. Weshalven de Heer Landvoogd

Ltuaffoon in kragtige termen tot haar

voordcel na Bata\ ra Ichrecf , dat haar E-
delheden goedvonden haar van de twee
pagten , namelyk van de viflchery , en

van de clappus-boomcn, hier en daar in

hare eiTcn Itaandc, te ontllaan.

Dewyl men ook zag, dat hetverkoo-

pen van nagelen aan vreemdelingen zyn

ouden gang ging, en men geen werk ' tsjili Aali , als Capitein Laoet, om daar hvA\iQx>

geven , luid aldus

:

Adv primo Juni A.
fteel Malevo:

i6z8. in 't Ka-

Tranflaat fan de autortfatie voor Kai- i,,^

maakte, om de moord op Cambello,

door der Macaflaaren toedoen mceit ge-

pleegd, te IbafFen, zoo zond de Heer
Landvoogd 't jagt Mocha na de Straat

van Boeton , om op de Macalliiarfche

jonken , die van Cambello It^nden na

huis te keeren, te kruillèn, en om ons

zoo over 't een en 't ander te wreekenj

lalt gevende , dat het daar tot het ken-

teren van 't faizocn op hen zou blyven

paden.

Eeni"e '" September vertrok Tepil , of de

AmborT- oude Capitein Hitoe , met vier Leyti-

fchc morfche OrangKaja's , te vx'eten , Don
grooten Jndrca ^ Konmg van Noeiranivel, Don
vertrek

ken na

Batavia.

Pims

Aali uit

Laurenfo de Sylva , Koning van Soya,

Manucl Caftanja^ Hhoekom van Hative,

en Paulo Gomes, Hoofd van Mardhcyka,

op het ilerk aanraden van den Heer Lu-

caszoon na Batavia, om, zoo het de naam
had , den nieuwen Heer Opperlangvoogd

Cocf! te begroeten.

OndcrtulTchen zond de Koning van

Ternate, die wel wenfchtc van den Prins

Tcrnate ^ali ontllagen te zyn
,

gelyk ook die

herwaarts misnoegde Prins , nu tweemaal in 't kie-
gezon-

^^^ ^^,^^ ggj^ Koning voorby geg-.ian , im-

mers zoo zea" weni'chte om uit Ternate

te zyn, nu al eenige maanden geleden,

dien Prins elders na buiten, maiU- egter

zoodanig , dat men in vriendichap fchcid-

dc.

Om dit te gemakkelykci- voortgang te

doen nemen
,
gaf men voor , nieuwe Lan-

den te willen gaan winnen , waar toe de-

ze Prins verzocht gebruikt , en als Hoofd
van dezen tocht aangellelt te weiden.

Zyn verzoek wierd toegedaan , een

Vloot van zy Coracora's byecn gezameld,

met I foo mannen bezet , en aan hem in

niedc te gaan naar Amboina, door den Ko-^^'^^-

ning van Ternate aan de andie zyde ge-

Jchreven in prefentie , en met toeflemming

van de Soa Sives , Scngadji's , Kimela-
ha's , en andre , rcp-efenterende den Raad
van Tcrnate.

Ik den Koning van Ternate , hehbe de-

zen brief gefc/jreven in '? Fort Maleyo tot

een getuigenis de maand Ramalaan nemen-

de ^ want ik hebbe my by den Gouverneur
alhier met zyn raad, den ouden Fifcaal,

zyn Kooplieden, en zyne vcrdre Raads-
perfoonen , nevens de mynen , de Soafives,

met alle de Scngadji's van't Eiland , Linnen
'/ Fort Maleyo vervoegd, gcfproken, ge-

pitsjaard , u lieder brieven , de miffiven dés

Gouverneurs /// Amboina gelezen, en o-

verzien , ende daar uit befpeurt , dat , in-

gevalle bet alzo tvezende daar in niet

voorzien wert , favond of morgen de A'm-
boineefen en Hollanders over hoop zullen

leggen, derhahen met de Hollanders over-

leit heb , om een einde van de zaak te maken^
en heb goed gevonden den Kapitein Laut,
derwaards te zenden , om alles te doorgron-

den , ende tot een goed einde te brengen , even

of ik zelfs in per zoon by u luiden verfcheen,

derhalven zult bet daar voor aannemen, dat

alle '/ gcene hy in 't ftuk vanjujlitie , als an-

derszins, verrigt , zoo veeltvezen zal, even.of
het dom- myn perzoon gefthied -zcare , over

zulx ingevallc hy bevind de Hollanders ge-

lyk hebben , ende dat gy luiden eenigzins qua-

lyk gedaan hebt, zoo zal '/ aan hem ftaan,
ende in zyn vermogen wezen, flraffc naar
zyn welgevallen , alwaar het aan goed , lyf
en leven , daar over te doen. By aldien gy
luiden daar mede te vreden zyt , zal 't wel
zyn , ende ingevallc- niet , zal hy zich met

zyn
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zyn armade by de Hollanders vervoegen in

Amboina , en u luiden firaffen , dog ter

contrarie de Hollanders haar niet ivtllende

in de redelykhcit laten vinden , zult gy lui-

den u met hem , en den Gouverneur in

Amboina combineeren ^ om dat te remedie-

ren : ivatit ivy hebben zulx alhier met haar

gepitsjaard , ende goedgevonden. Soo gy
luiden myn ordere eenigzins komt te contra-

rieren^ ofte u jegens dcjupitie, die airede

hier bejlooten hebben om over u luiden ge-

daan te incrden , te opponecren , zoo meugt

gy denken , dat ik niet zy gelyk den voorle-

den Koning ^ mynen mef^ in iviens plaats ik

gcfuccedeert ben^ iviens ordre gy zoo menig-

maal overtreden hebt , derhalven zende ik

mynen broeder , den Capirein Laut , over de

Moluccos , 07n myn Koninks-regt , ende

jufiitie , even of ik zelfs in perzoone prefent

ivare , na behoore uit te voeren , ivaar te-

gens gy u niet zult flellen^ gelyk voor dezen

meermalen gefcbied is , maar naar het einde

om zien : ivant ik zal ook volgen^ ende

den Gouverneur alhier fcbryft diergelyken

brieft als dezen aan den Gouverneur al-

daar^ derhalven denkt op V einde. On-
dcrftond onder aan de rcgtcrhand door
den Konink zelfs gefchfeven , was ge-

teekend : [Vafala-m Bilhaairy , 't welk
te zeggen is God geve u goed geluk. En-
de aan de Jinkerzyde , zijou Alilahua',

dat beduid, u^Cfum op den dag ahrad., 't

welk onze Sondag is, ende boven op ftaat

Soerat Sulthan yichalu Emier el Moemenin

Hhamza Naf]aroen Minalahi sjah.

^3' ondergefchreven Gillis Zeyft, preft-

dent over de Nederlandfchc Forten, en

comptoiren in de Moluccos , 't zampt die

van onzen Raade , ccrtificeeren , ende ver-

klaren mits dezen op onze manne voaarheit

dat de afle^ ofte brief van authorifatie op

het aan dezen annexe papier met Arabifche

letters in de Tcrnataanlc taak bcfcbreven^

waar van het tranflaat in Dorfo deszelfs

fiaat , in conformité als daar in verhaald

ivert , in onzer prefentie , door den Koning

van Ternate , Emier el Moemenin Hham-
za , met toeflemmingc van de Soa Sives

,

ende Sengadji's van 't Eiland Ternate,

reprefenteerende den Tcrnataanfchen Raad
,

gepaffeert , ende aan zyn broeder^ Kitsjil

Aaly, Capitein Laoet, verleend is ^vjaar

van hy Konink vyf alleensluidende ondertee-

kend heeft , den eenen , om aan den Ed. Heer

Generaal , den tiveden , om de Heer Gou-
verneur in Amboina toegezonden te werden.^

den derden voor hem , den vierden by ons te

behouden , ende den vyfden ,
gemelden Capi-

tein Laoct mede te geven. In kenniffe der

waarheid hebben dezen , en d'andre, met

onze gevuoonlyke fignature onderteekent. Ac-
tum Maleyo in 't Fort , ady primo Juni

1618. Was geteekcnt ^ Gillis Zcyil, Pic-

ter Wagcnsvcld , Nicolaas van Dort-

mond, Cornclis de Mcyer, Daniël Ol-

K Ê N,
ton Henrik Haroufcn.

^y
1618.

Deze Prins quam in AuguftUs 162.8 En zrn

met zyn Vloot voor Aflahocdi
,

juilt opj^"'"''^

een tyd , dat daar een aardbeving was
^ Kj'^ei" kji.

een quaad voovtecken voor den Inlander, Lodioe.

dat hy hier niet veel goeds verrichten
zou.

*"

Hy h\-\^ Ktmelaha Loeboc
., zoon vari

Kimelaha Adja , en neef \'an Leliato , me-
de, om hem, zoo de nood zulks ver-

eifchtCjin Leliato's plaats hier aan teilel-

len.

Den 14 October quam hy met 14C0-
racora's voor 't Kalleelj wierd deftig in-

gehaalt , en gaf groote hope van hier wat
goeds te zullen verrichten ; dat hy ook
zekerlyk gedaan zou hebben, zoo de ja-

loerfe Kimelaha Leliato hem in alle voor-
vallende gelegenheden hpimelyk den pas

niet afgelneuen had.

Hy verbood aanftonds , hier geen
vreemde handelaars meer té dulden, ge-
bood opcntlyk de Macaflaaren als vyan-
dcn weg te jagen j en maakte daar op
met Leliato., en die van Loehoe, Cani-
bello en Leilidi , een nader accoord met
den Heer Landvoogd , van inhoud , als

men hier ter neder gellelt vind :

Contr.ift gemaakt by den Ed:
Heer Gouverneur Philip Lu-^

caffoon , met den Kimelaha
Leliato^ Kaitsfili Aali ^ ende
de Hoofden van Eoehocj
Cambello , en LelIidi , dcri

zo Oftober 1628.

Na dat
.f
ontrent de zes of zeven jaaren

gepaffeert , zeker different tuffchen den Gou-
verneur, wegens den Prince in Holland^
en den Stadhouder , en Hoofden van de om-
leggende Eilanden en dorpen van Amboina
ende Ceram , wegens den Koning van Ter-
nate, is ontfiaan^ invoegen niét alleen in

oneenigheit met den anderen gekeft , maar
de zaken zoo ve'rre geloopen zyn , dat tot

feytèlykheid iy en termen van hofliliteit
.,

con-

fequentelyk tot mine en verderf van beide

volkeren en vrugten geprocedca't hebben^

zonder nogtans met voorweten , en fpeciale

ordre van hare refpcSlive Souveraiuen daar
toe gelafl te wezen , daar over in agting en

memorie genomen hebbende^ dat de onze voor

dezen bondige allianticn.y en beraamde con-

traücn tuffcbcn den gemelden Prince in

Holland , ende den Koning van Ternate,
gemaakt hebben , zoo zyn buiten reden , en

met arrogantie gedagtc vafallen uit eigen

motive met ons in queftie geraakt
.,

tot zoo

verre ^ dat zelfs ook tot een oorlog vervallen

zouden hebhen , dienvolgende willende in de-

z/n voorzien , weeren alle misverjlanden , en

calumnicufe gerugten^ uit onze landen van
Amboina en Ceram voornoemd .^ den Konink

K % van



76 A M B
i6iS. van Tcriwre, Sulthan Adj-.il , Eniicr el

Mocmcnin HIv.iiiiz.a, NafTerpn Minalahi

S);ih , en gezamcnllyk den Ternataanfchcn

raad^ en rcfpetli'ue Stadhouder hejktcn
,
gc-

lafi , at gean/horizceid hebben den Admiraal

Viin der zee ^ Kaits'iili Aali , 07H met een

armade van Coirecoircn , zich te trans-

porteren in onze Landen van Amboina en

Ccram , om aldaar onz? perzoon te reprc-

zcntcren , en uit kragte onzer verkende

commiffle ^ en brieven va» credentie ^ af te

handden , te regten , en te bevredigen alk

verfchillen, en differen!en, in die quartic-

. ren , by verloop van tyd ontftaan , en weder

als oude vrienden , en bondgenoten in vrede

en riifie te doen leven , zoo is V dat wy
Kaitsjili Aali , bekledende zyn Majefteits

perzoon ,
/';/ V Kallecl van Amboina

,
ge-

convoceerd hebben den Stadhouder des Ko-

ninks , Leliato , de refpeBive Landvoogden

van Loehoe ,
*

LclTidi , Cambello , de

Hoofden van de omliggende Eilanden, en

dorpen van de Ocliiiwa's, en Oclilima's

gezameutlyk den Konink van Tcrnatcs on-

danen, ten overftaan en ah getuigen daar

toe geroepen , alle principak myne byge-

vcegde Raaden uit Ternatc, als Makjan

ter eenre, ende de Ed: Heer Philip Lii-

caszoon. Gouverneur van V Kalicel en

clepcndentie van Amboina , benevens die

van zyne Raaden , als de naturele uit

den Landraad , ivegens de Hoog: Moog:

Heeren Staten Generaal, den Prince van

Orangie , mitsgaders de Ed: Heeren Be-

windliebberen der geoilroyeerde Compa-
gnie van de Nederlanden , ter andere

zyde, dewelke ider in V byzonder gefufll-

ucert, gemovcert, en geprobeert hebben di-

verfe differenten , verfcbillen ,
gepajj'eerde

ailien en onheilen , in voegen na dat wy
de zelve aan wcderzyden grondig doorzogt,

en vcrftaan hebben ,ivy Kaitsjili Aali,

en Gouverneur Philips Lucaszoon , -ypr?

«

ge?neld , met voorwceten en toejlemminge

van den Stadhouder, Landvoogden, en

Hoofden refpeSïive van de Oeliliwa's en

Oclilima's ,
groot en klein , onderdanen

van zyne Majellcit , zyn overeen geko-

men, geaccoD deert, vereenigd, en bevredigt,

onder de artikelen hier naar gementioneert,
zynde, en luidende aldus.

Eerftelyk, beloven wy Gouverneurs,

en wy al te zamcn Hoofden van de Oe-
liliwa's en Oclilima's, te vergeten en niet

meer in gedagten te nemen alle gepaffeerde

verfchillen en misverftancien, zonder van de

zelve iets te moveren , maar zullen met

den anderen woonen, en handelen als ge-

trouwe vrienden, en bondgenoten, zonder

ligtveerdig eenige calumnictife rapporten te

gelooven, voorders zal '/ des Koninks on-

derdanen, Mohhammcdiilen, vry, en tot

hare geliefte fïaan, om aan '/ Kalléel,

ofte andere plaatzen , haren handel te dry-

ven, van gelyken zullen de Ncderlandfe

O N S C H E
Vallillen , '/ zy dan Chriftcnen ofte iöi8.

Mohhamraedillen , vry op al des Koninx

plaatzen haren handel doen.

Ten anderen, beloven wy, gezamentlyke

Hoofden van Lochoc, Cambello, LclH-

di, Hitoc , en de omleggende Eilanden,

ende dorpen, dat wy aan de Nederlan-

ders alleen zullen verhopen en doen leve-

ren, nu en naar dezen, droog, (choon en-

de wel gcconditioneert , alle onze giroffel-

nagekn, volgens de oude contrabten, ende

zullen dezelve voor de Portugcefchc Bbaar
betalen zeflig realen van achten , dienvol-

gende ons mede verpligten , aan niemand

anders als de Nederlanders, eenige nage-

len te verhopen, ofte leveren.

Voor(Iers beloven wy voorgemelde, ag-

tcrvolgende de ordre des Koninx, en die

van Kaitsjili Aali, reprefenterendezyn^-x-

jcileits perzoon, dat wy niemand admit-

teren, alliantie met den zelven aangaan,

handel dryven , nogte acces op onze flranden

gedogen , nog eenige vreemdelingen , ofte

Kooplieden, 't zy dan Europilchc ofte In-

dia-.michc natie, dlrcüelyk ofte indircclelyk,

toelaten zullen daar te komen, en zoo bet

gebeurde dat eenige quaadwiUige Hoofden,

ofte dorpen , dezen gemclden Koninkslafl niet

en agtcrvolgden , en dienvolgende toegank aan

eenige vreemdelingen gedoogden , zoo zal het

aan den Gouverneur en Kimclaha^foor-
Zo// wezen, de zelve vreemdelingen met ha-

re vaartuigen vyandelyk aan te tafien, en^k

dorpen , die deze des Koninks ordre niet

prompt agtervolgd hebben , mede vermogen

te dejlrueren , alzoo de Konink van Ma-
cafllir, en de Konink van Temate, in ter-

men van oorlog jegens den anderenfiaan , dien

volgende aan alle zyne bondgenooten verzocht

heeft de gemelde Macaflaren overal te wa-
ter , en te lande te vervolgen, en is '/ mo-

gelyk, te dejlrueren.

Ingevalle de Konink van Macafllir eeni-

ge magt , ofte armade in deze quartieren
,

en herwaard overzond , om eenige invajie,

ofte overlaft in de Eilanden , ofte plaatzen

van des Koninx onderdanen te doen , zoo

beeft de Gouverneur van 't Kalleel in

Amboina van zyne zyde beloofd, de zelve

met de p'cfente en toekomende macht,jegens

zodanige opprefJJe te helpen protegeren , van
gelyken, zoo eenige macht van vyatfden 't

Kafteel, ofte des zelfs onderdamn, quam

offenferen , zoo beloven wy gezamentlyk van

de Öclifiwa's,^^ Oclilima's, den gemelden

Gouverneur in alles naar ons vermogen te

helpen , en te af/ifleren.

Zoo het gebeurde , dat eenige plaatzen ofte

dorpen, zich jegens haren Hecre vergrepen

,

ofte quamen te rebelleren, zullen de Gou-
verneur en Stadhoiider des Koninks de zel-

ve rechten, of wel naar gclcgenheit , vyan-

delyk aantafien , en tot gehoorzaamheit bren-

gen. Van gelyken beloofd de Gouverneur

die van Loehoe, Cambello en Leflidi,

zoo



i6i8. zoo om ryft, of andere zaaken mogten ver-

legen wezen , de zelve tot baare nooddruft

te a£ijieren^ eu by de refpeSlive Kooplieden

ivat civielder te doen verhopen , ah ordim-

rie, en courant verkocht ivcrd^ namentlyk

dat ivegcn den lojfcn ryjl haar een gantang

op yder reaal meer , als aan V Kallecl , ver-

kogt vjerd^ zal geleverd "werden , insgclyks

den ryft in balen, voor t[ reaal van agten

idcr baal.

Nopende de prys ^(^«c/c'Chormandcirche

en Sunitic kleeden, heeft de Güu\'enieiir

mede geaccordeert te agtervolgcn , de lyft en

prys , daar over in Ternate beraamd, be-

boiidentlyk , dat geene in bctalinge voor na-

gelen -zullen opgedrongen voorden , maar zal

V zelve tot haar eigen geliefte wezen om
wel contant , ofte klceden daar voor , te ne-

men.

Voorden, zoo V geviel dat eenige Ne-
derlanders, ofte naturclc Axr^oïnccïcn, naar

Loehoc, Leflidi, Cambello , ofte eenige

andere des Koninks plaatzen, quamen over'

hopen , en zullen de zelve niet vermogen

Mohhanimediit ie maken ; maar zal de

Stadhouder, of andere Hoofden, gehouden

wezen de zelve weder aan 7 Kallcel te

zenden , insgelyks en zal de Gouverneur

geen overgelopen Mohhammedilten vermo-

gen Chrillen te maken , maar , als voren , die

mede den Stadhouder des Koninks overle-

veren , zoo daar eenige flaven quamen aan

V Kalleel hopen

,

. en zal de Gouverneur
de zelve niet vermogen Chrillen te maken

,

maar dezelve geboeid weder aan den Stad-

houder zenden. Desgelyks en zal de Stad-

houder geen verkopen fiaaven van het Ka-
lleel vermogen Mohhammedill te maken

;

maar als voren gebonden den Gouverneur

doen overleveren , en zullen de zulke , die

deflaaf, ofte jlavinne , als lyfcigentoeko'mt,

voor berg-lüon van de zelve vyftien realen

van achten gehouden wezen te betalen. Ver-

der in gevalle eenige dorpen , ofte particulie-

re perzoonen, uit hun eigen moetwil, ofte

motief, hun onderworpen te rooven , imand

verradelyk te vermoorden , of de landvruch-

ten te verderven , aan wien van des Gou-
verneurs , ofte des Kimelaha's onderda-

nen, ''t zelve gefchiede ,ende de Gouverneur
aan den Stadliouder daar over jufitie ver-

zogt,ofte dan dat de Stadhouder over gclyk

deliöl recht van den Gouverneur vorderde, en

dat zoo wel aan den een , als de andere zy-

de geen behoorlyke fatisfaölie gegeven , cnde

op-egte jufiitie geprefleerd wierd, zoo zullen

naar verloop van een maand naar dato van

de infinuatie , de Gouverneur ofte Stad-

houder, den zelven vermogen te deflruee-

ren, en hem "^elven te rechten , zonder dat

by den refpeêlive gcftfiineerd zal mogen wer'

den , dat daar in qualyk ,of niet conform de

unie, gehandeld ware, en zoo imand met

moedwiUigheit tegen imand ingenomen ge-

weejl is, zoo zal zoodanige revengie jegens
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de particuliere plaatzen geëxecuteerd , en in 1618.

V werk gefield werden , als men zal redelyk

vinden , zonder dat clc andere plaatzen V
zelve mede fubjeil zullen zyn, ofte den laf
van de ander hen gemeen wezen zal.

Zoo daar imand verzocht eenige fchulden

V zy cornptant, ofte van kleeden byde Koop- '

lieden in de refpeêlive dorpen te maken , on-

der conditie de zelve op V gewas , ofte na ee-

nige lyd en maanden, te betalen, cnde na

de expiratie van de tyd hen abfcnteren , zoo

zal de Gouverneur, of de Stadhouder,
gelicenticerd wezen, en vry fiaan, den ge-

melden debiteur te doen opzoeken , en aan den
dag brengen , en de zelve zoo lange in pri-

vate apprehcnfie , ofgeboeid houden , tot 'er

tyd de fcbiild behoorlyk afgelcgt , en betaalt is.

Verders zullen des Koninks van Terna-
tc's Valallen, tot gerief van den handel m
ryfl ofte kleeden, of tot prefentatie van de

vruchten , ter plaatze daar zulx vereifcht

werd, op '/ verzoek van den Gou\'erncür
gehouden wezen aan te wyzcn zekere bc-

quame plaats , dao,r de inwoonders ter eer-

Jler infanti; een geriefelyke wooninge , bui-

ten kofen , zullen jfiocten ?naken , doch naar
V zelve eens behoorlyk in effecle gebragt zal
zyn, zal df Ncderlandiche Compagnie
gehouden wezen tot eigen kollen , al V gene

daar aan gebreken magie , te doen repare-

ren : insgelyks zoo 't gefchiede , dat eenig ver-

fchil quam te ontflaan , ter oorzake de rej'pcc-

tive Kooplieden niet opregt met de inwoon-

ders handelden , ofte eenige overlajl deden ,•

'tiware dan in 't fiuk van denGoè.%è\t\\^

,

of omtrent de vrouwen en kinderen , of dat

de foldaten eenige queftie moveerden , en zal
men ter oorzake van dien niet mogen tot de

wapenen procedecren ; maar 't zelve den

Gouverneur aangeven, die , naar bchoore-

lyke infpeHie van de zaak genomen te heb-

ben , beloofd de zelve naar exigentie , ten 0-

verfiaan van 't ganfche dorp, publyk te doen

corrigeren. Belangende 't fluk van een iders

onderdanen , en jurisdictie , hebben de voor-

gemelde Capitein Laoet, en de Gouver-
neur , aangenomen 't zelve by der hand te

nemen , op 't gevoeglykjle , en oprcgfe te

confefferen en te verhandelen.. Ook beloofd

de Capitein Laoet, 't zelve den Konink
in Ternate, en de Gouvcrncuv , dit aan den

Gouverneur Generaal ie exhiberen ,^ten

einde 't zelve by de refpeUive magten ma^
werden geapprobeert , en van waarde ge-

houden , naar welke voorgaande approbatie

de zelve in deze quartieren aan den Gou-
verneur <?« Stadliouder, mitsgaders de ver-

dere Hoofden van des Koninks onderdanen,

zal overgezonden werden, op Mt ider dien

volgende zyne onderdanen kan richten, be-

hondentlyk dat ider, de Gouverneur, ofte

Stadhouder, in volkomen bezit zal honden

zoodanige plaatzen en jurisdiSie , als te de-

zen tyde ider pretendeert , ende in pofjcfjic

heeft , zonder .dat de een des anders onder-

is, j daiicn
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löiS. (lanen eenigen overlaji zal vermogen te doen;

Mohhammdaanen zhUch geen Chriilcncn

en Chriilcncn geen Mohhammcdilten

vermogen gemaakt te -werden , maar zal een

• ider vry jiaan zyne onderdanen naar zyne

manieren te buigen , ende zoo het geviel , dat

des Cjouverncuvs onderdanen , ofte des Stad-

houders , Valallcn des Koninks , hare re-

fpcctive Hoofden niet bchoorlyk gehoorzaam-

den , zal de een den ander op zyn verzoek

affijleren^ dog zo hy zich ma?tig, en ge-

N S C H E.

I lager fiond het merk van Kimelaha Leli-

ato , het merk van OrangKai Parmatta

,

j
V merk van OrangKai Tanahhitoe Mcf-

i fïng, V merk van Kaitsjili Aali, ter zy-

den flond Manucl, Koning van Kilang,

om 7 zelve alleen te ver-

voeren , zoo zal de een op

procedaren niet vermogen ie re-

'ond ^

uit te

i6i8«

7
van

an

disponeerd

richten en

des anders

pocheren.

yil het welke ivy , Capitein Laoet
^

Kairsjili Aali, ten overfaan van alle rnyne

raadsperzconen re/peötive., Hoofden vanTer- l

nate, en Makjan, en de Stadhouder, 1

Landvoogden en Hoofden, üehfnva's,
j

en üelilima's van Amboina en Ccram,
gezamentlyk de Majcttcits van Ternate's

onderdanen van voegen den voorgemelde zyne

Majcllcit van Tcrnate, en de Gouver-

neur Philip Lucaflbon, uit den naam van

den Gouverneur Generaal, Jan Pieters-

zoon Coen, gezamentlyk .^
die van onze,

en die uit den Landraad van vYiiboina luc-

gens de Hoog Mogende .Heeren Staaten Ge-
neraal , den Prince van Orangie , ende

Bewindhebbercn der \'^creenigde Geoc-
troveerdc Üoll-Indifchc Compagnie van

de Nederlanden
,

goedgevonden , en bcjloo-

ten hebben, gelyk tvy de een aan de ander

beloven, 7 zelve met getrowjje en oplegte

gemoederen te onderhouden , en te doen on-

derhouden , in teeken van dien hebben vay

Capitein Laoet, Kaitsjili Aali, en Gou-
verneur Philip Lucaszoon, yder particu-

lier hier onder onze gcvjoone fignature , en

zegelen gefield ,
gelyk tvy mede den Stad-

houder van Loc-hoe , de Landvoogden en

Hooklen Oclifiwa's, en üelilima's van

Amboina , ende Ceram voorgemeld , ydcr

voor zoo veel hem aangaat , hebben get*ekend

eenen van gelyken inhoud, als dezen , ende de

zelve op ons Wet-boek be-edigt
,
gelyk ivy

merk

Soya ,

Thomas
7 merk

de Silva,

Donvan

Konink
Andrea,

Hoofd van Halong, Gaipar de Fretis, 7
merk van Don Pedro, Hoofd van Hot-
toemoeri, 7 merk van Antoni de Cofta,

Hoofd van Mardika, 7 merk van Antoni
Tawiri , Hoofd van Tawiri , ende het

merk van Steven Tigera , Hoofd vatt

Pauta.

Hy Zvn na-

Zo/ meerder en bondiger affirmatie onze re-

fpe^ive gewoone ondertekening onder dezen

gefield hebben ; ivaar nevens -wy Hoofden
ende Raaden van de Tcrnataanfchc en

Makjanle armade, en die uit r/^;; Landraad

van Amboina, o«^ als getuigen confiitneren,

tot verificatie van 7 welke wy dezen mede

ondertekend
, gefchreven ,gearrefieerd ,cn be-

fioten hebben ,in 7 Kafteel-uaw Amboina de-

zen twee en ttvintigflen dag der maand Ra-
biul-awal in 7 jaar des Propheets Mo-
hhammcd's, duizend agt en dertig. Stilo

Romano den zi Oftober A . 1 6 2,8 . Aftum
in 7 Kalleel van Amboina , datum' ut

fupra , en was geteekend , Philip Lucas-

zoon , Gerard Wefterman , Nicolaas

Maarsman
, Johan Ottens, Timon L.

Copelj Jan de Mcycr , Sidomon de Waal

blpef twee maanden lang aan 't

Kalleel , 't zy om na deze en gene zaa- der Ao

ken naaukcurig te vernemen, oFwelomCJord

zich tegen heide de Kirnelaha's , die wel ^""
^^^_

wenfchccn, dat hy al weg was, ilerk tchoe,

maken. 1'erwyl hy hier was , kregen Cambello

deze en gene gefchil met de Amboinee- ^'' '-•^'^''i»

fen, dat nu en dan al viy hoog liep, zoo ^ ^ *

dat zy hier en daar al Watr klop kregen.

Hy vertrok eindclyk , na zeer nobel

van den Landvoogd onthaalt te zyn, den

f December na Hitoe , alwaar men hem
groote eer aandeede en groote gefchenlcen

toekomen liet.

Van daar vertrok hy na Loehoe daar

hy met geen minder eer ingehaald, en
met hcerixke gefchenken als opgehoopt
wierd. De een zond hem fraaje klceden,

de ander groote gongen , en zommige
andre tracjigheden t'huis, die zamenwel
2000 R\ xdaalders in waarde beliepen.

Na daar ook wel onthaalt te zyn, ver- ^yn
gadcrde hy ten eerrten weer zyn Vloot vertrek

by een , die tot
3 f Coracora's aangroei- van 't Ka-

de , waar mede hy voornemens was na ^}^
"^

„ '
-ƒ • 4 1 ,L j

Hitoe en
Cerams /Luid-kult te gaan, om de ge-Cerain.
vlugte Bandanccfen op te vangen , zoo

hy voorgaf ; maar de ware reden w^as

maar, om daar zyn beurs te vullen.

In 't jaar lózp Hak hy van Loehoeaf, Komfl

en vond, op Ihamahoe gekomen, denv.inde

Heer Lucaszoon , om cenigc verfchillen H""" ^'

te vereffenen j op welke tyd ook de^'^^'

Heer Gysbert van Lodefiein, llaande als

Landvoogd na de Moluccos te vertrek-

ken , hier aangierdc.

ündertuHchen gaf de Prins y^ali daar

voor, na Cerams üollkufl te willen gaan,

om eenigc dorpen de fchatting,in 30 ja-

ren niet betaald, nu te doen uit keeren.

Men raade hem dit fterk af, zeggende,

dat dit onderdanen van de E. Maatfchap-

py waren, en dat hy hen, wilde hy wel
doen , niet moell lallig vallen ; doch hy
volgde zyn kop -, hoewel hy een maand
daar na onverrichter zake weer op Loe-

an

hoe quam , alzoo die dorpen hem niets

hadden willen geven.

In deze tyd verfchcen hier op Hitoe

een



'LAK
Ï<ïi9. een vaartuig van Java, door Radja Boe-

En van kit , of den Vorll van Giri , aan lien tot
een y^Ji" onderhouding van de oude vriendfchap

Gin. gezonden , alzoo der Hitoeëfen voorou-

ders Javaancn van aflcomfl: zyn. Dit was

liet voorgc\'en ; doch \vy zagen 't voor

een fmokkekiar aan, die alleen om nage-

len hier quam. Men haalde dcrhalven

dit vaanuig aan, nam 4 a f lieden daar af

in arrcii:, en onderzocht dit alles naau-

keurig, dog de Hitoeëfen, niet weinig

hier ovci- geraakt, fchrceuden dat men
hunne iiranden violecrde , hun recht

krenkte, en hen als ondcrdaanen handel-

de, daar zy niet verder als bondgenoo-
ten wilden aangezien zyn , 't geen zoo

verre ging, dat zy op 't laatll met ons

niet meer wilden te doen hebben.

De zaak raakte cindclyk door tufTchcn-

fpraalc van jlali uit de weg, en men liet

de gevangenen los.

Afval Ontrent dezen zehen tyd vielen die

Tan die van Aflaloelo en Larike van ons ook af,
van Affa- ^iet uit zich zelve , maar door LcUato

Larücc
^" aangezet , die hen geraden had onze par-

ty te verlaten, en zich maar na de laft

van de Ternataanen te reguleren.

Smok- Ondertuflchen was een menigte van
kei-vaar- MacafTaarfe ca andere vaartuigen in de
tuigen.op maand Februari op Boero's Zuid-zyde, i f

Jonken , en j Gorops (zekere roof-\'aar-

tuigen) fterk, op Waylama ten anker

gekomen , waar na toe die meefte nage-

len vervoerd wierden.

De onzen , dit wetende , hadden daar

onlangs t vaartuigen van Java verovert ;

dbg de Boeroneefen wilden ons de Java-

nen niet over geven , om dat het hun
gclooftgenooten waren.

Daar De Heer Landvoogd , fydig berigt

hen de hier van bekomen hebbende , liep met
Land-

j g Coracora's na Boero ; maar daar hoo-

gaat%- rende, dat zy 't al ontfnapt waren, gier-

ioeken. de hy op Manipa aan , daar hy den Frins

yfali vond.

Wathv ^^ Landvoogd, ziende, dat 'er van

daar ver- onze klagten over de moord op Cam-
figt. bello niets quam

,
geraakte met dien Prins

in een hevig gefprek , verwytende hem,
dat hy met zyn aanwezen alhier noch
niets gevorderd , dat hy de zaaken eer

erger, dan beter
,
gemaakt

,
ja dat hyde

arme Amboineefen maar door fchattin-

gen uitgemergelt , en zyn zakken wel

gevuld j maar in onze zaaken, waar o-

ver wy regt eifchten , nog niet het min-

fte gedaan had , eifchende verder een an-

deren Kimelaha tot ons genoegen op Loe-
hoe in plaats van Leliato , met welken
wy niet konden te regte komen, dewyl
hy onverdragelyk trots en kribbig Wiis.

Hoe zeer hem dit op zyn Piinzclyken

reen getrapt was , vond hy egter goed

,

den Heer Landvoogd gclyk te geven,

en hem te beloven ordre hier ontrent te
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zullen (lellen , en Leliato uit Ambon te ver- * <»f •

voeren j doch 't was zoo verre van daar,

dat Leliato zelf al 't volk van den Prins,

terwyl hy op Manipa was^ weg druipen

deed. De Landvoogd, op zyne belofte Brengt

geruft, vertrok van Manipa, gierde op J^^J^'^^^"
Larike aan, en bragt, door bemiddeling ^eer on-
\'an Capitcin Hitoc^ die twee afgevalle- der ons.

nc dorpen weer onder onze gehoorzaam-
heid , alzoo zy voorgaven door Leliato

hier toe verleid te zyn.

By de komft der fchepen van Batavia Capiteiri

zag men Capitein 'Tepil ^ en maar twee^'^P''

der Ambonfche OrangKaja's, weer inggj"^..^'"

Amboina verfchynen, alzoo de twee an-
dere , te weten , Manuel Caftanja , en
Paulo Gomis^ op Batavia overleden wa-
ren. Om dezen Capitein met alle be-
denkelyke eere in te halen, wilden die van
Hitoe hare Coracoia's van Itrand in zee
brengen. Men verbood hen dit, waar
over zy zeer gelloord w;u-cn , meinende

j

dat wy niet vermogens waren dit te doen,
alzoo zy zeiden maar bondgenoten te

zyn.

Men vernam ook van de overgekome- Vergeeft

ne vrienden, hoe de Soefoehoenan van fa-'',-''^?
'^'^^

va, de ftad Batavia vrugtcloos van Augu-j^^^'J,"^"^

ftus des voorleden jaars tot December v;in Bata-

toe belegerd hebbende , onverrechter za- \'ii-

ke, en met groot verlies, genoodzaiüit
geweeft was af te trekken.

Terwyl Gapitein Hitoe na Batavia was, Halaenes

had men 't bewind van Zaaken zoo lang^Ye^lfaf^
aan zyn zoon Halaene toevertrouwd j wezen,
dog hem den ouden Samfamoe , een na-
zaat uit 't vermaard geflagt der Tanihi-
toemeflens , als zyn raadsman bygezet.
Deze wulpfè jongehng,die vry brusk en Samfa-

trots was , voerde een grooten ftaat en*""^'"^^'

lyfwagt , een zaak, die men onder de^o"t"
Amboineefen niet gewoon was te zien , moe'd
en dat zelf dien ouden gryfaart Samfamoe misnoegt.

zoo verveelde , dat hy , na de weder-
komll van den ouden Capitcin Hitoe

^

van den Landvoogd verlof va-zocht , om
zich met Haufihol , en een deel van Hi-
toe Lama , op Capaha neer te mogen
Haan, gelyk hy deed,- ganfch niet vol-

daan over 't groot gezag, dat zich Ca-
pitein Hitoe , en zyn trotfe zoon , be-
gonden aan te matigen.

Die van Mamaio, mede over de Hi- Gcdia-'

toeëfen niet voldaan , hebben zich ook van die

van hen afgefchciden , dog dit was om ^^" ^*'

hcimelyk met de Ternataanen te heulen,""^
"'

't welk ons door Capitein Hitoe gezegt
zynde , zoo wierden 'er vyf voorname
mannen van die van Mamaio gevangen,
en in 't Kafteel gezet, 't geen hen zoo
verbitterde , dat zy dreigden Capitein

Hitoe den oorlog aan te doen > doch zy
waren in September weer vrienden,

vooral op 't los laten der gevangenen.

Ontrent dezen ryd kreeg men hier uit

Ban-
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1619. Banda bcrigt van een 7Avarc ;iaidbe\-ing,

AarJbc- in (jit jaar daar voorgevallen , waar van

^?"S,'" wv oi-idei- de lloffe van Banda zullen
l5.iiKV,i,cn ' ,

hier.
ipreeken.

Men had de zelve ook hier gevoeld i

dog zy moet hier zoo zwaar niet geval-

len zyn , aangezien ik 'er niet byzonders

van aangcteekent vind.

Vullen Zekere Kaitsjili Lahalta , hier van

toeleg Bocton met cenig volk gekoracn, regttc

yanKaits-j„ AugLillus dezcs jaars i6iy een leelyke

J'''^'^''^^"zamcnrotting ontrent het Kafteel aanj

hebbende vcrlcheidc getrouwde vrouwen

en lla\cn eerll heiinelyk verkogt , en

hen daar na verleid , (mii met hem weg
te vliigten, van welke cenige agtcrhaalt,

twee mannen opgeknoopt, ent v/ee vrou-

wen gcgeeffeld wierden.

De Prins Jali,die bevorens een Vloot van

(l.\at van ^ f Coracora's had , kon 'er nu niet meer als

Prins Aa- vier te voorfchyn brengen, die hy belall
^'- had op Manipa en Kelang te vertimme-

ren, houdende zelf op Bonoa huis, daar

hy de beide KimeUbd's wel by zig hield

,

onder de naam van met hen te raadple-

gen , maar die ondertiidchcn dagclyks

werk maakten, om zyn \'olk in llilte

van hem te doen verloopen. Hy hield ze

meell by hem , om hen te beletten hem
eenig quaad te doen •, maar zy willen hem
wonderlyk te blindhokken , en in zyn

weerwil, hun oogwit te bereiken.

Ondcrtuirchcn had Koning Hbamza
,

van alles, dat hy hier gedaan had, zeer

net berigt bekomen , dat hem noodzaak-

te Caltmbatta als gezant na Amboina te

zenden, die, in of voor September hier

gekomen zynde , hem 's Konings mis-

noegen over zyn gedrag deed weten.

Hy keerde daar op na Manipa , en

zond , dewyl hy nu by zyn eigen Koning
200 wel , als by ons , zich Hinkende ge-

maakt had , dezen Calimbatta als gezant

na den Koning van Macallar, eifchende

van hem uit naam van zyn Koning de

Landen, die hy den zelven afgenomen

had , of bedreigde hem anderfins den oor-

log aan te doen.

Dicvan Behalven dezen Calimbatta zond Ko-

Manipa ning Hhamza nog eenen Sengadji Cajo

na Boevo n;x Amboina,met mondelingcn enfchrif-
vertrekt.

{-(.lyken lalt, om na 't gedrag van den

Prins Jali onderzoek te doen , en zelf

om 's Konings misnoegen daar over aan

den Heer Landvoogd LncaJJooH bekend

te maken. Hy quam hier den 24 No-
vember , en niet lang daar na vertrok

Prins ^ali van Manipa na Boero, zet-

tende zich op Waiiamma neder, met
voorgeven van in 't kort na Tomahoe

,

en zoo verder na Bangay (dat de Terna-

taanen Gape noemen) te zullen vertrek-

ken, hoewel hy niet anders zocht, als

de Amboinócfcn zoo lang hy kon , uit te

mergelen i zoo dat men geen gifling op

S C M E
zyn vertrek m.aakte, voor dat de nagel- ^^2^9-

oegft voorbv zou zyn, om de Ambon-
fche gans nog de/.en fchoonen veder uit

den ftcert te plukken.

Soigadji Cajo bragt ook de goedkeu-

ring des Konings op het verhandelde en

gecontracStecrde tiiflchen den Prins Jah
en den Heer Landvoogd mede.

Ook bragt hy mede een a6le van au- Kimclah»
thorifitie voor Kimclaha Loehoc , om alsLochoe,

zesde Stadhouder in Leüatus plaats te'^^sde

volgen, die zich daar op te Loehoe plee- j j
"""
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r o der des

telyk \'Oüril:ellen dede. Konings.

]^e7.e Kimelaha toonde zich in 't eerrt

(ten minften in fchyn) een vriend van ons
te wezen, duldende geen vreemde han-

delaars meer op Loehoe, en doende de
nagelen aan ons ook leveren. Hy zeide

ons ook toe te zullen bezorgen , dat wy
een llecne Logie op Loehoe kregen,
hoewel dit de Loehoeneclcn niet al te wel
behaagde.

Halaenc ondertulTchen, die zich toen Halaene's

Hhoekom noemen liet, en Capitein ///.^'<-™'^'"

toe ^ hoe langer hoe barfer werdende,
zoo wierd de fcheure tuOchen hem en 't

huis van Tanihitoemellcn , en dat van

Cajoan , anders OrangKaja Toeha ge-

naamd , hoe langer hoe grooter. Ter
dier tyd openbaarden de misnoegden
van Alamalo ons, dat zy beide hen, en
de I j- Oortelyke dorpen van Hitoe dwon-
gen, alle de nagelen aan hen beiden te

leveren , die zy dan na Manipa en Boe-
ro de vreemde Handelaars willen ter

hand te ftellen. Ook befpeurden de on-
zen klaar , dat zy dit niet alleen in

de I f Oollelyke , maar ook wel in de

if om de Weft gelegene dorpen, ge-

daan hadden.

Dat Halaenc geen vriend van ons was,

zagen wy niet alleen aan zyn trotfe

taal tegen ons, maar ookd;uraan, dat

hy den OrangKaja van Larike , metee-
nige der zynen , wederom na die van
Allaloelo had doen verloopen. Men kreeg
hem daar ge\angen j dog die OrangKa-
ja wierd op verzoek \'an den Landraad
kort daar aan weer op vr)'e voeten ge-
zet.

Die van Ihamahoe zich aan den eed,

A. 1611 gedaan, zeer weinig kreunen-

de, waren by de minde voorvallende ge-

legenheid de zelve, die zy te voren ge-

weeil waren, dat is, groote fchelmenj

maar zoo ras zy door deze of gene be-

naaud Avierden , willen zy wel fyntjes

den Landvoogd om zync befchcrming te

verzoeken j dog hy gaf hen, met de Hon-
gi in November dezes jaars aldaar zynde,

tot antwoord , dat , zoo de Ternataa-

nen hen wat geplaagd , zy dat rykelyk

aan ons door hunne ontrouw verdiend,

en hem reden genoeg gegeven hadden,

om zich met hen in dat Ituk niet te be-

moejen ,
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moejen, gewoon zynde zyne vrienden

,

maar niet zync vyanden, en mcynecdi-

gen, te helpen.

Men kreeg ondertuflchen met chaloe-

pen, en vaartuigen bcrigt, dat de Soe-

foehoenan Batavia in Augullus weer had

belegert, dog in October weder vrachtc-

loos opgebroken, en daar op gedwon-

gen was vrede met ons te maken.

In dit zelve jaar was de Heer Opper-

landvoogd Coen op Bata\ia den zo Sep-

tember overleden , en den 2 3 door den

Heer Jaques Specx als zevende Opper-

landvoogd van Nederkndfch India ver-

vangen.

De moeite , die men in dit jaar met

den Javaanlchen oorlog gehad had, was

oorzaak, dat men nu met den aanvang

van 't jaar 1630 een flegt ontzet van drie

lichte ichcepkens met geen volk, en wei-

nig vooiTaad kreeg. Een van de zelve

Ihandde nog op 't Eiland Cambayna, en

de twee andre qu;unen den 1 2. Januari in

Ambon.
Met de zelve zond de Heer Specx zy-

nc goedkeuring op het verhandelde met
den Prins Aalt.

Afte van Approbatie op 't voor-

gaande contract verleend by
de Ed. Heer Generaal Ja-
ques Spex, primo Maart A.

1630.

Jaques Spex , Gouverneur Generaal

•wegens de doorlitgtige Hoog Mogende Hee-

ren Staten Generaal der Vereenigde Ne-
derlanden , zyn Princelyke Excellentie,

Fredrik Hendrik, by der gratie Gods,

Prince van Orangie l^c. mitsgaders de

Ed. Heeren Bewindhebberen van de ge-

nerale vereenigde geoêtroycerde Nederland-

fche OolWlndifche Compagnie in In-

dien , allen den genen , die dezen zullen

zien ofte kooreit lezen
, faluit , doen te we-

ten.

jilzoo '/ zedert eenige jaren berwaards

Itiffchen de Heeren Gouverneurs ivegens

de Hoog Mogende Heeren Staten Gene-
raal der Vereenigde Nederlanden, zyn

Princelyke Excellentie , Fredrik Hen-
drik , by der gratie Gods , Prince van

Orangie 8cc. en de Bewindhebberen der

vereenigde gcoBroyeerde Ooll - Indifche

Compagnie zoo in de Moluccos , als in Am-
boina ter eenre, ende de Stadhouders^/.?

Opperhoofden van de omleggende Eilanden

en dorpen van Amboina en Ceram, nve-

gens de Koninklyke Majefteit van Ter-

nate in de gemelde quartieren , en de Mo-
luccos, te-r andere zyde , verfcheide mis-

verfianden ende differenten ontjiaan, en by

verloop van tyd zodanig toegenomen vja-

ren , dat onze , en zyne Majelleits onderda-

II. Deel. van Amboina.
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nen daar door niet allecnlyk een geruime

tyd in groet misvcrtroti'wen ende oneenig-

hcid hebben geleefd, maar dat ook gcjcha-

pen flonde , tot ons en zyne Majc-
fteits leet-wezen , de zake in termen van
hoflititeit te vervallen^ zvelke voorfz. mis-

verfanden , diffeienticn , en oncenighcden

neg by de gemelde onze Gouvcrncui-, nog

j

by zyne Majeilcir, ofte zyne Majelleits Stad-

houders in de gemelde quartieren van Am-
boina, en Ceram, in eenige jaren niet

hebben konnen geaf/opieerd ^ ofte ter neder

gelegt iverden , onaangezien dat ''er vcr-

Jcheide confcrentien en onderlinge cummn-
nicatien ivegens de gemelde refpeilive Gou-
verneurs , en Stadhouders , tot denipinge

van de voorfz. orieenigheden , zoo in Am-
boina als Tcrnate , bier over gebonden

geweefl zyn , tot dat eindelyk de Heer
Gysbrcgt van Lodeftein , onze jegcn-

woordige Gouverneur in Ternate , en

zynen Raad , mitsgaders de Sultan A-
djal , Emier el , Moemenin, Hhamza

,

Nafleron, Minalahisjahj Konink inTer-
nate, geafjiftecr^l .met den ganfchen Ter-
nataanlchen Raad , mitsgaders den Heer
Philip Lucaszoon, onzen jegenwoordigen

Gouverneur in de quartieren van Am-
boina

^ geafpfleert met zyn Raaden , en de

naturelle leden uit den Land-raad aldaar,

mitsgaders Kaitsjili Aali , reprefenterende

zyn Majelleits perzoon aldaar
, geaffiflecrt

met zyn Majefteits Stadhouder Leliato,

de Landvoogden van Loehoe, Cambello,
Leflidi, en de Hoofden van de omliggen-

de Eilanden en dorpen, Oeliliwa's en Óeli-
lima's, op onze, en zyn Majefteits ap'
probatie alle quefiien ende misverflanden

ter nedergelegt , en op het minnelykfle met
den anderen overeen gekomen , veraccordeert,

en bevredigt zyn, onder alzulke conditien,

en artikulen , als de origineele contracten

by de gemelde refpeilive Gouverneurs en

zyne Majefteit van Ternate , Kaitsjili

Aali, in den jare \ 619 gemaakt ende ré-

ciproque getekend, breder is blykende.

Zoo is 't dat wy gezien
,
geventileerd en

overvjogen hebbende, de gemelde contraElen

en conditien , daar inne gefiipuleerd , zulx

als ons de zelve by onze gemelde refpeEiive

Gouverneurs van Amboina, ende de Mo-
luccos toegezonden zyn , de zelve met ad-

vys van onze Rade naar hare forme en

inhoude gelaudeerd, geapprobeerd en gerati'

ficeerd hebben
,
gelyk wy die lauderen , ap'

proberen, en ratificeren mits dezen,, belaflen,

en bevelen derhalven alle Gouverneiu's

,

Prefidcnten, Commandeurs, en Opper-
hoofden, die van wegen de Hoog Mogende
Heeren Staten Generaal , der Vereenigde
Nederlanden, zyn Princelyke Excellen-

tie, ende de Bewindhebbers dei- gcotlro-

ycerde Oort-Indifche Compagnie uit onzen

name jcgenwoordig in de quartieren van Am-
boina , tnde Ternate gouverneren en com-

L man'

ï6^o.
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'1630. manderen , de gemelde contraElen op alk

plaatxen , onder haar gezag , en gehoor

-

7:.aamhcid furterende ^ in alk haar leden i-ol-

komentlyk endc religieus te ohferveeren ^ en

te doen ebferveeren^ mitsgaders tegen de con-

traventeurs i'an dien , op V rigorcujle

te procederen , en te doen pocederen^,

op posne van te "vervallen in de hoog-

Jlc Jiraffe , alzoo ivy zulx lot augmentatie

van de onderlinge vrindfchap ^ en vermeer-

dringe van de mutuele commercie ten bejien

van r/i?« Tcrnataanlchcn , en onzen Jlaat ^

mitsgaders afbreuk van onze algemene vyan-

dcn , alzoo bevinden te behooren. Onder-

flond.

jildus gedaan in V Kafteel Batavia ^1?-

zen ecrflen Maart A. 1630. Was getekend

Jacqucs Spex.

Smok- Ondcrtuflchen waven ecnige vreemde
kel-v.iar- vaartuigen, bcftaande in twee MacafTaar-
^"'S'-'" °P fche Jonken, en twee Galeycn,opCam-

locnLd-t'^^1*^ en Leilïdi gckomcft , welke den

fidi. Landvoogd met 4 Coracora's den 17 di-

to ging opzoeken i
dog zy? reeds in Haat

van verdediging geraakt, deden hem met
vei-lics van vier dooden wykcn , kennen-

de hy nog den Prins Aali^ nog Kimelaha

Loehoc , bewegen , om iets tegen haar te

ondernemen.

De Boetonfche Koning maakte ons

ondcrtulFchen ook 't gezantichap van

Aalt na Macaflar bekend , waar over hy

Berichtzeer vreemde gedagten had. Men deed
t^cgens met de gekomene fcheepen, en cenige
Aalis ge-gciiiim-Je borger-chaloepen , zoo veel,

na'lvh-^^'^'^
men kon, om de vreemde handelaars,

caflar. die wel 16 llerk op Lelfidi , en Cambcllo

geweeft waren j te beletten met de na-

gelen door te gaanj dog door hard weder
gedwongen weer na huis te keeren, had-

den zy hen dit niet konnen beletten.

Klagtc De Landvoogd zond eenige gecom-
desLand-mitteerden , om over de Kimelaha's by
voogds

jCaitsiili Aali^ als fchenders der contrac-
3 tin An!i

over (ie
^^^'^) tc klagen, dog hy gaf tot antwoord,

Kiincla- dat het maar ilegte lieden waren, diehy
ha's. vcrlot gegeven had , om dut ze tegen de

wind niet weer op konden komen.
Dus zag de Heer Landvoogd , dat de

ccne Ternataan zoo goed als de ander,

en dat 'er geen van hen allen in Amboina
was , die zich of aan *s Konings bevelen,

of aan onze contraótcn, eenigfins gele-

gen lieten zyn, maar dat ider van hen

maar zogt zyn beurs te vullen ; 't geen
Aali te meer deed , dewyl hy by al de

Inlanders nu zeer gehaat, en in zulken

veragting by die van Hitoe ook geraakt

was , dat zy hem de dogter van den over-

leden Arigoena^ 'ïepils oudlte zoon, die

hy ten huwclyk verzogt had, rond uit

weigerden.
Vertrek Hy \'ertrok derhalven in Mey van

Friii!

^" Wayiamma na Tomahoe , daar hy zich

N S C H E
met 4 Coracora's in een huis, op 't'water 1630.

gebouwd , onthield.

De Heer Lucajjoon , over dien ecrften Moejc-
togt der i fcheepjes en der chaloepenlykhcdcn

niet voldaan , rukte met 4 fchepen en '^^^ ^'"^

18 Coracora's na Cambcllo en Leflldi
,

^'^j}^^''"*-

om die vreemde handelaars te ftrafïcn,

dat egter weder op de voorfpraak van

Kimelaha, Loehoe , en verfcheidc Orang-
Kaja's , belet, en uitgelteld wierd, al-

zoo men beloofde, dat hetdelaatftezyn,

en dat zy ook zonder ecnige nagelen \'cr-

trekken zouden. Te meer moeft de
Heer Landvoogd dit infchikkcn , ver-

mits hy niets magts genoeg had , om die

van Cambcllo, daar vry wel Ncrllerkt,

met hoop van goed gevolg te konnen
aantallen, alzoo zy verfcheidc vailighe-

dcn hadden, voor al op zekeren heuvel,

daar zy niet wel te genaken waren.

Hy vertrok dan met de Coracora's

weer na huis, zendende if der zelve op
den zo May na Cerams Ooll-kull: met
eenig volk, om dezelve te ftraffen, over
dat zy op Tobo zeven Coracora's kL;ar

maakten, om op die van Banda op roof
te gaan > gclyk zy dat het geheel voor-

gaande j:iar, op 't aanllokcn dcrgcvhig-

te Bandancefcn
,
gedaan hadden ; doch

hard weder dreef hen, met verlies van

drie Coracora's, na huis.

De Heer £7<c^^ü«, met zyn Vloot van De
Loehoe vertrokken zyndc , had met cc- Land-

ncn 't comptoir aldaar eeli^t, do" opv'^u^
,

'
t 1 ^ i ^ ^ ö r hcht ons

verzoek van de Inlanders twee mannen comptoir
in de vei'latcne Logic gelaten. op Loc-

ündertuflchen gingen zy daar met de ^°^-

vreemdelingen al weer den ouden gang,
zoodanig , dat 'er van die vorige maar
6 verhuisden , blyvende de andrc 't gchcele

jaar daar oscr , en zeggende niet te kon-
nen vertrekken, voor zy wederom had-

den , 't geen zy aan de Inlanders hadden
uitgebnigt , dat zy uit de volgende nagel-

moeflon halen mocilen.

Ondertudchcn was onze Logie op
Loehoe door onbekende brandltigters

in May afgebrand ; doch door bertel van

den Kimelaha wierd ten eerilen een be-

ter in de plaats gemaakt , waar in toen

de Opperkoopman
, Jacob Janszen Pa-

tocka^ geplaatll: is ; dog de Kimelaha , om Kimelaha
van onze gedurige klagten ontflagcn te Loehoe

,

zyn, vertrok na Manipa, waar op Le-^n Ldia-

liato terrtont met zyn huisgezin weer op '° ''^8*^'^'

Loehoc quam
,
gelyk hy zedcit daar ge-

bleven is , en met zynen neve zamen ge-

regeerd heeft , waar uit immers klaar

bleek, dat zy met de bevelen des Ko-
nings den fpot dreven, doende maar, 't

geen zy zelfs goed vonden: want zoo zy

daai- ecnige agting voor gehad hadden >

moefl: Leliato al lang , zelfs volgens mon-
delinge ordrc aan den Prins Aali gege-

ven, na Tcrnatc opgezonden zyn.

Nu
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T630. Nu ging het weer op den ouden voet

met de vreemdelingen , zoo ras hy weer

deel in de regeering genomen had , zoo

dat de onzen nu klaar zagen, dat hier geen

zalf aan te itryken , en geen ander mid-

del was , dan om ons nu zelf door de

wapenen te redden ; dat men ecrft on-

trent de vreemdelingen voornam in 't

werk te itellen.
.

Zeker onderchimrgyn ^ Hem ik Ftou-

ivcnzoon , nam in September \'oor met
toons be-

loldaat, twee vrouwen, en twejfla-
drytmet '

. „ , '

lyneaan-ven, over Hitoe en Cambclio , meteen
hangers , dezer Jonken na Macalliu- te zeilen , en
en i'traf. ^Qt de Spanjaarts over te loopen. Zy

Helden dit ook in 't werk -, dog wierden

op de daad betrapt , en gevangen opgc-

bragt. De loldaat wierd opgehangen,

de chirurgyn onthalll j doch de andrc

wierden gegeefTeld.

Halaëne's In die zelve maimd quam Halacne de
rtoute laatfte maal aan 't Kafteel , dur\ende uit

zyn vaders naam al de dorpen van Ocrien

af tot Alang toe , de belle nagelplaatfen

van geheel Amboina , voor hem van den

Heer Lvindvoogd afeiflchcn, onder voor-

geven, dat ze van ouds onder Hitoe gc-

itaan hadden, ja dat ze door den Heer
Opperlandvoogd aan zyn vader , toen hy

laatll op Batavia was , al tocgellaan wa-
p'^'_^'^"'^"ren j dog, na bewys gevraagd zynde,

liaad.

voogd
dat de

ont/eiL
^'^"" hy dat niet toonen , bchahen <

hem IV- onzen wel wiften , dat dit maar verdicht

nen eil'ch. \vas , waarom de Landvoogd hem zyn

Zyn
dood.

Ook
Samfa-
moc'sbe-

diyf, en

dood.

verzoek , of liever zyn ftouten eifch,vM
uit ontzey.

Kort daar op wierd Halacne ziek , wil-

de zich over de Pas na huis laten voeren»

dog flierf onderweeg, waarfchynelyk

vergeven zynde door een Portugeefche

milTice , zyne boelin.

Om nu zoo een groot man na zyne ver-

dienften te begraven , hccFt Samfamoc ^

de meergenoemde gryfaart uit de ihim

van Tanihitoemeflcn (volgens 's lands ge-

woonte) eerft een dorp , te weten , Ha-^

toemeten op Cerams üoll-kuil:, afgeloo-

pen, en verlcheidc lieden van daar ge-

rooft V doch in 't wedcrkecrcn qir.im hy
zelf ook te fterven.
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In Haldene^s plaats wievd Kakiali y de i^3^-

,

jonglle zoon van Capitein Tepil (die nog K^kiah

eenige jaaren uit de Ham Noeflatapi inHalaëlfc
de regeering bleef) Hhoekom, en Cajoan^enHhos-
of anders Orang -Kaja Toeha , bleef kom.

nog het gezag houden uit de ftam Tani-
hitoemeflèn.

Onder de laatlle werken van den Heer De Heer

Lucajjoon moet inen tellen 't maken van Luca$-

een nieuwe Stadskerk, eveneens als nu^"^'^"^

de Maleytfche kerk is , die ook op de een nieu-

zelve plaats , daar die nu Haat , en in we kerk.

plaats van de oude Portugeefche kerk,

St. Paulo, die irt de maand Juli dooreen
llorm ingewaaid was \ en waar van de zee

't land hoe langs hoe meer weg fpoelde

,

gezet is, dat hem ook genoodzaakt heeft

de negvy verder na buiten uit te lejgen

;

ook heeft hy in zyn tyd in de Chrilten-

dorpen veel nagelboomen laten aanplan-

ten, bchalvcn dat ook nu in dit jaar zoo

fchoon een nagel-gewas voor handen was ^

als 'er in geen thien jaaren gewécll was.

Dit gaf oorzaak , dat de Heer Lucas- Schoon

zoon alle jagten, chaloepen, Coracora's nagel-

en vaartuigen, die hy byeen krygen kon.; p^^''^^ '

in 't begin van A. 163 1 by Boero, en'
"

Manipa op een kruis-togt zond , waar
door hy in Maart ii fmokkel-vaartuigen, Smok-

die op dat groot gerucht a-.uiquamcn , ^el-vaar-

verovert , de meeile verbrand^ en vier^,"',°^^"^j.,

daar van aan 't Kalleel gebragt heeft.

Een van de laatlle zaken, by hem ver- coude
rigt j is dat hy aan verfcheide OrangKa- hocd-

ja's mede zulke goude hoedbanden, als banden

,

wy bevorens befchreven
,

gefchonkenQ^"^^

heeft. Kaja's

Daar op is zyn vervanger , de Heer vereerd.

Artus Gyfels, uit het Vaderland weer in Zynver-

Indiën gekomen,en den 14 Maart A. 1 6 3 1
|jg ^eei^

hier verfchenen , aan welken de Heercyfels

Lucaffhon zyn belHer overgegeven heeft, lynvcr-

gelyk hy ook, na dat hy drie jaren min^''^"S'^''-

24 dagen hier geregeerd had , den 23
Aïay na Batavia vertrokken is , zynde

daar nog eenige jaren ordinaris Raad, en

Direc^teur Generaal, geweeil , daar wy
hem weder onder de ftoffe van Batavia

zullen vinden.
'
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TWEEDE BOEK
EERSTE HOOFDSTUK.

Prins Aali's vertrek na Xoela en Tamboeko , en ook na Bocton. Van ivaar

by aan de Heer Spccx /cbreef. IVorcl door den Koning van MacalHir vergeven. Befibry-

ving van dien Prins. De Heer Gyfels brengt eenige Amboinecfen uit Holland, j^ls

ook de eerfle HoUandfchc vrouwen ^ twee Predikanten ^ e>tz. Ettelykefmokkelaars ver-

brand., en Kiinclaha Loclioc gevangen. De Heer Gyfels neemt een vaartuig met nage-

len. Ons comptoir o/>Lochoe gelicht. Herjlelling van dit comptoir. V Morren van den

Inlander
.,

over '/ kruiJJ'en op vreetnde vaartuigen. Ottcns als Hoofd op Loehoe gelegt.

Patacka door Lcliato geborgen. De Heer Gyicls verbetert bet Kailcel met aarde ival-

Icn. Kerkclyke CommiJ/'aris bier ingevoerd. Artus Gyfels, tweede Chinet(c\\e Ox^i-
tcin. Tobo verovert. Accoord met hnn gemaakt. Itawacka afgebrand. En verdre vyan-

delykbeden. Steene Logie op Loehoe. Komft van den Commandeur Antoninbon met
ontzet.^ waar mede de Heer Gyfels die van Ihamahoc aantafl. Kimelaha Lochoe's be^

dryven. Doen V comptoir op Loehoe weer lichten. Hy verzoend zich met ons. Guaffo's

konifl uit Ternate hier. De Heer Gyfels verrichting voor Hatapoeteh op Kelang , en

voor Afllihoedi. Komft van Capitein Hitoe by de Hongi. Staat der nagelboomen op

Hoewamohel. Die van Ihamahoe komen weer aan onze zyde. Opjiand van die van
Hatoeaha. Ottem bomvd een nieuwe Logie op Hila. De Heer Brouwer aglfle Opper-

landvoogd. Verrichting van den Commandeur Antoniflbon f» ^/f« Heer (3\Ac\%op\\ciQ-

\vamohel. Moord door hcliAtoopWiiY., en elders. De HeerGykh naCcnm-haoci. Kcmfi
van de» Heet Commiffaris van den Heuvel. Den Landvoogd dwingt hen tot accoord.

Zyne bevinding op Goeli Gocli, enz. Verdre moetwil der, Kimc\nh:\'s. Gevaar van
den Heer van den Heuvel. Verlies van den Heer Gyfels op zyn tocht geleden. De dood
"Liir/» Capitein Hitoe , Tepil. Uoör Kakiali vervangen. Zyne jiuthorifatic^ T^yn goede

belofte., en bloedige inhuldiging. Bericht van de komjl van de //ffr van den Heuvel.
Zyne behandeling omtrent de Heer Gyfels. Zyn vertrek na Banda, en komji voor Haja.

Vet der moejelykbeden met den Kimelaha. Aanbieding des Konings van Sifcocloe verkeerd

door de Heer van den Heuvel opgenomen. Verdre verrichting van de Heer Huift met
den Koning. De Heer \'an den Heuvels vertrek na Ternate met Ottens. De Heer
Gj'fcls verrichting met de Hongi op Caybobo , en elders. Komfl des Konings van Ti-
dorc op Keffing , en klagtcn over de Ambonfche borgers. Befchuldiging door de Heer
van den Heu\el tegen de Heer Gyicls. Huoge gedachten van zyne dienfJen. Dat op

winden rook uitkomt. Vyandelyke handelingen van Kimelaha Loehoe. De Heer Gy-
fcls bezet Aflahoedi, en verbrand het. Zyne verrichting op Leffidi. Steene R.cdu\t
op Larike gemaakt. Kakiali's verraad ontdekt. Trouw der Loehoeneefcn , en van
Sibori. Plun verzoek om bezetting enz. toegejtaan. Kijay Sibori Laxamana komt
met den Sadaha in Amboina. De Heer Gyfels voor/lel a.m den Sadaha. Het Noorder-
deel van Cclcbes door de Macaffiaren veroverd. De Loclioeneefen ontdekken veel

flingze aanjlagcn van Kakiali, en den Kimelaha. Dien de Heer Gylèls waarfchottwd.

Zyne verrichting op Manipa. Bericht wegens den Koning van Macaflar, waar van hy
kennis aan den Sadaha en Kakiali geeft. De Sadaha verzoekt ons '/ lichten van
Lochoe's bezetting. Wat de Landvoogd daar tegen eifcht. Kalviali belaft de Hitoe-
'c(cn na '/ gebergte te vluchten. De Koning van Macaiïiir zend hulptroepen aan den
Kimelaha. Verder bedryf van den Landvoogd^ die 't Port Bullebak op Loehoe bouwd.
En -weer na '/ Kafteel keerd.

1631.

Prins

Aali's

vertrek

ns XochD E Heer Gyfels trad den t\

May als zevende Landvoogd
in het bclticr. Pas voor zy-

ne regeering was Prins Aali.^

en Tam- ^°^ November 1630 op Tomahoe noch

bocko. gebleven zyndc , van een geheel ander

bclluit ontrent zyne zaaken geworden,
alzoo hem nu idereen , zelfs de Soafiva's,

's Konings Raaden , \'crlaten , en deof
reis na Ternate met een geleende Cora-
cora aangenomen hadden. Hy liep dan

inet zyn 5 laatltc Coracora's van daar na

\

\

Xoela, vergaderde daar by nog 7 Cora- ^^. -_

cora's , en vcitrok in 't begin van 't jaar

1^5 1 na Tamboeko, dat hy weer vero-

verde, en onder zyn Koning bragt. Het gj, ^^
jaar daar na (want wy zullen nu zien, Boston.

^

waar hy verder blyft) vertrok hy na Boe-
ton , ontmoette daar Ac Heer yln*om Caan,

als gezant aan de Koningen van Macaflar,

en Boeton gezonden , by wiens te nig-

reizc na. Batavia hy een brief aan de Heer
Opperlandvoogd Specx fchrcef, waar in

hy zich wcgeni zyn vierjarig verblyf in

Am-
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. 1631. Amboina verontfchuldigde , zeggende nu
Van daar veifchencn te zyn, om van den Ko-

waarhy
j^- Macallar die bnJcn wccrtccil-

aande <-
i j- 1 j i- • t-

Hecr icnen, die hy van den Koning van 1 ei-

Specx nate genomen had , waav door hy de gc-
ichiecf. melde Ooll-kull vanCclebcs, 't Eiland

Pap.gellmc, Saleyer, en meer andre, wel

eer door Koning Bahoe veroverd , ver-

ll:ond.

Hy had daar over wel aan den Koning
van Alacailar gefchreven ; maar die maak-

te geen haait met hem daar op beiluite-

lyk te iuitwoorden ,
payende hem ondcr-

tiiiTchen maar met zoete woorden en uit-

ftel, om tyd tot zyne bezending na Am-
boina te winnen, waai" na toe hy voor-

nemens was een fraaje Vloot at' te vaar-

digen.

Word Deze Prins ^ali kreeg eindelyk van
door den (Jen Koning van Macailar antwoord

,

Koning
p^jjm- qqI^ ceniee confituuren , waar door

van Ma- ,
o

. .
'

. ,

caUar ver- hy vergeven wierd , en aan zyn emde
geven, raakte , hebbende niet veel voor zich

zelven, zeer weinig voor zynen Koning,

en noch 't minfte voor ons uitgericht

}

*
dan dat hy onze arme Amboineclcn meer

Befchry- uitgemergeld had. Hy was wel van geen
ving van quadcn inborit > maar geen man van uit-

p
" voering, en geheel op zyn vermaak ge-

zet.

Daar ziet men het einde van een Prins,

diens groote denlcbeelden van zich wel

haait een kroon in Amboina, of elders,

op 't hoofd te zetten , in rook en damp
vervlogen ; terwyl Hhamza zeer verblyd

was , van hem ontüagen te zyn.

De Heer By de wederomkomit van de Heer
Gyfels, Gyjcls uit Holland, die hier ook met den
brengt

eer-titcl van Extraordinaris Raad van In-

Amboi- '^'^ vei-fchcnen was , bragt hy van die

neelcn uit vier kinderen der OrangKaja's door
Holland, jigni zelf na Holland mede genomen,

'er drie weder behouden in Amboina,
alzoo Ldurens van Ilalong onderwceg o-

verleden was.

Als ooi- '^y '^™S'^ "°^ ^"^^^ ^'^"^^ '^y" huisvrouw,

deecrftc en twee ongetrouwde zuilers, zyndc de
Holland- eerite Hollandichc vrouwen, die men hier
fc vrou- 232; 1 alzoo de voriee Landvoogden cecn

Pj.g^jj|.^^,
vrouwen gehad hadden. OoJc waren met

ten, cui. hem twee nieuwe Predicanten , Hclmi-

chiia Helmichü ^ en T). HecmJIec ^ van Ba-

tavia gekomen, benevens de Comman-
deur, Jdriaan Jntoniffoon , die men op
de vreemde handelaars uitzond, van wel-

ke hy 'er op Kelang en Erang li ver-

brandde.

Ettelyke Het voornoemde groot MoefTon had
fmoV.ke- wel veel nagelen , maar juill niet aan

j^*^''5^^'^''"ons gegeven. Een vry groot deel was
in handen der vreemdehngen, waarvan
'er noch wel 16 op Keffing waren, ge-

makt 5 maar wy hadden p:is 13 a 1400
Bhaarcn bekomen , zynde zeer weinig

in vergclyking, van dat 'er dit jaar wel

brand.

K E N. 8y
geplukt , en gewogen was , weshalven 1031.

men goed vond , zoo veel 't mogclyk
was , op de vreemdelingen te pallen , en
\'oor ecril nog ontrent die van Hocwa-
mohcl niets te ondernemen.

In juni vcrlchcnen hier verfchcide Pa- Kime-

pocwafe roof-vaartuigen , ondcrdaanen '^''^ Loc-

van den Koning van Tidore, zv hadden
'^°'^®^'

niet lang te voren Kimelaha Lvchoc ge- "

vangen genomen, en hem toen op Cim-
bel lo tegen een groot nindibcn op vr}'e

voeten gelteld , roovende nu met een
paspoort van hem, en met belofte van
zyne belcherming , op onze verdre on-

derdaanen , verls:oüpende die dan op Lef-

fidi en Cambello , waar ontrent zy zich

ophielden.

De Heer Gyfels, zulken peft in zynen '

bocièm niet langer willende verdragen,

en genegen het land daar var. te zuiveren,

zond 'er vier Coracora's op uit , met lalt

om niet alleen hen , maar ook de vreem-
de handelaars van Hoewamohel , te ver-

diyvenj doch eer de onze daar quamen,
waren 't de Papoewa's al ontfnapt, en

de Macafl^iaren hadden de Ri\'ier van A-
jcr Mira met boomen zoodanig toege-

itopt, dat 'er niet by te komen was. Zy De Heer
namen by de te mg-reizc een vaartuig Gylcls

met 24 Bhaar nagelen, en met 1 balTcn "'•''^"it

voorzien, komende van Caylolo.
een v,iar-

V tin<^ inet
De Kimelaha Loehoc , dit hoorendc,nnoclen

zeide, dat het zyn goederen waren, eif-ons

fchende die, en 't vaartuig, met groote '^^^'''pto'r

bedreigingen weerom, of dat hy anders ?P "^"

zyn fchadc op de onzen te Loehoe her-ii^ht,

halen zou ; om 't welk te beletten , men
den Opperkoopman Patacka , met 't

ganfch Comptoir, ten eerften van daar

lichte, waar over echter de Inlanders

zeer t'onvrede waren, verzoekende her-

ftelling van ons Comptoir aldaar. Op
wat wyze dit gefchied is , kbnnen wy
nader uit dit volgende opitel oordcelen.

Donderdag den 11 September \6t^\. Heiftel-

gemerkt' dat oiUrcnt medio Juli r/^or ///rfl'^S^'*".'':

dreigementen van den Kimelaha Loehoe, 'j|'|."^P^^"^

ende eenige zyner creaturen, de Opper-'
koopman Sr. Jacob Janflbon Patacca,
van Loehoe op Hitoe geretireerd is , en

dien volgende by rcfohitie de effetlen dnzcs

comptoirs van Loehoe geligt zyn , en nu
door ernjiejyk aanhouden van de vier Hoof-
den van Loehoe by mijfive inflantelyk

verzogt werd gemelde Sr. Patacca, ofte

een Onderkoopman , haar luiden op Loe-
hoe mogte toegezonden ivorden, te rnecf,

alzoo zy luiden ivel ivifien , dat de Ki-
melaha in zyne aSlien ongcfundeert -was,

ende zelve ook niet alleenlyk fegens haar

w;7, maar zelfs tegen expreffe ordre van
den Konink in Ternatc, was ^e.

Zoo is '/ dat de Heer Gouverneur,
Artus Gyfels, ende den Raad, om vcr-

L 3 fchei-
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i6ii. Jcheide wigtige conftderatien dienjigi en

raadzaam zevonden. hebben , tot bevorde-

rifige van 's Compagnies voordeel in de-

ze gelcgentheit , ons ondergefchreven als zy-

ne gecommitteerden op den f Jtanti naar

Hitoe by hare gemagtigden af te veerdi-

gen , met intentie , om aldaar ten overjlaan

van den ouden Capitcin Hitoe de zaken

zoo te bevredigen , dat op intcrceffie {ten

tuare onder bewillinge van een Jiecnen huis^

ofte andere verzekeringe) haar verzoek

met ons voordeel mogte ingewilligd iverdcm,

tot ivetken einde wy neffem Cupitein Hi-

toe , ende den gezant H;itib Mamaliij

op den 8 dezer op ons comptoir vergadert

zyndc ^ op ons verzoek van ons comptoir

de Novo op Loehoe te fiabilcren , dit

navolgende tot antwoord 'uoorgejleld is ^ te

weten ^ dat wy dusdanige dreigementen van

den Konink in Ternate , ofte zynen fubal-

ternen in deze quartieren^ niet gewoon , oj-

te dezelve ook te verdragen niet gezint en

waren j dat de Kimelaha, endé de Opper-

hoofden van Loehoe , woeflen gedenken,

wat trouwighcid zy ^ zoo uit krakte van

de oude , als de gerenoveerde contraEten zoo

wel den nagel-handel , als de bcvorderinge

vin de vrede concernet ende , aan ons in

alle manieren verobligeerd waren ^ dat wy
buiten verzekeringe van eenfleenen huis op

Loehoe , ofte andere afjurantie, tot we-

dcromkomen niet zouden konnen refolveren,

dat zy luiden wel zelfs konden verfiaan^

ingevallc wy als voren continueerden , Com-
pagnies cffcclen altyd op de genade van

den niinfien flaaf, ofte vagebond, conjequen-

telyk beruficn zouden &c.
Daar op gemelde Hatib wederom reve-

rentelyk diende, dat het de Opperhoofden

van Loehoe wel hcrtelyk Icet was, dat

deze differentien door den Kimelaha Loe-
hoe waren gerezen , dat zy luiden ook

wel wiflen de zonderlinge trouw , welke

zy aan ons in verfcbeide contracten had-

den beloofd, die zy ook poinSluelyk zogten

naar te komen. Dat de Opperhoofden pi'e-

fenteren , by zoo verre wy van heden af
met den handel op Loehoe wilden conti-

nueeren , zy op het aanfchryven van zyn

Majefteit in Ternate
, ganfch gewillig

waren voorfz. fleenen huis zelfs te helpen

formeren. Dat zy ondertuffchen den Koop

man , met V Compagnies middelen, on-

der hare fauveguarde zoo vriendelyk zou-

den aannemen, dat men geen redenen van
misnoegen vinden zou.

Ende alzoo wy , als vorens gezegt is

,

fli' vriendelyke correspondentie met de over-

knji ganfch dicnjiig oordeclen , hebben wy,

na verfcheide debatten ten wederzyden

,

eindelyk met tocflaan van den Ed: Heer

Gouverneur Gyfels, ende onder approba-

tie van den Ed: Heer Generaal, geaccor-

deerd, dat , zoo haafl de Kimelaha {wel-

ke in de voorfielling van de Opperhoofden

N S C H E
weinig gemeld werd) een teeken van ver' 163 r.

zoek aan den Heer Gouverneur zal ge-

daan hebben , dadelyk een bequaam per-

zoon tot Koopman haarlieden op Loehoe
zal toegezonden werden , verwagtende mid-

delertyd aanfchryvens , en nader ordre van

Batavia.

Aélum op 'ƒ Comptoir Hitoe. Datum
ut lujira. fras geteekend, Evcrd Huift,

J. J. Patacka, Joan Ottenfz.

Men zond ook 't jagt Mocha, enden
Boejer Banda , alzoo die hier weinig
dienil konden doen , met het fre-

gat Nocfianivel , na Bocton , om ontrent

die wal op de jonken, dic daar voorby

moeften, te paflen.

Deze gedm-ige u\'erkomften van vreem-

de vaartuigen waren oorzaak , dat den In-

lander wat meer als gewoonlyk gebruikt

wierd, om met de Covacora's, en andre

vaartuigen , op haar uit te gaan.

Hier over begonnen 'er verfcheide
,
't Morren

en vooral dic van de Uliaflcrs , alzoo zy J'',"
^^}^

1 1 • i j ] Inlander
nu zes maanden aan een gedurig hadden

^^^,^^ -^

moeten fchcppen, zoodanig te morren, kruilTcn

dat zy zeiden hare Coracora's liever tev.m

willen verbranden , als zoo met ditfchep-^'"'"'^™

pen geplaagd te zyn. Ly waren t nietg^j,

alleen ; maar die van H.itoeaha zeiden 't

zelve j en liepen daar op ten eCrllen tot

de Ternataancn over , fchreeuwende

,

dat zy de Coracora's , die hen zoo veel

geld kollen , maar in onzen dienll aflie-

ten, zonder dat wy 'er een ihiiver toe

betaalden. Hier onder roeiden die van
Ihamahoe niet weinig , zich niet ont-

ziende onze Chrillen-overloopei-s van Si-

rifori, en Toehaha, aan te houden.

Men zond den Fifcaal Jan Ottens 'er

na toe, maar zy zeiden tegen hem , dat

zy niet langer onder hunne hoofden op
SiriSoii en '1'ochaha wilden liaan , alzoo

die hen zeer qualyk gchandelt hadden >

weigerende om die reden ook weder tot

ons af te komen , waarfchynelyk door
dic van Ihamahoe aangezet, die zoo Hout
op hunnen onwinbaren berg waren ; dat

i

zy het daar tegen ons wel mcindcn te

1 zullen uithaalen.

I

De Heer Gyfels nochtans, merkende,
dat het veroveren vm.\ dit eene nelV een

groote verllagenheid aan de rebellen ge-

ven zou , verzocht aan de Heer Specx

verlof, om hen te mogen aantallen.

Ondcrtullchcn verzochten de vier

Hoofden van Loehoe, en alle de Loe-
hoenefen, weder zeer ernftelyk ,dat men
doch by hen het comptoir herllcUcn,

en 'er weer een Koopman zenden wiide,

\erfoejcnde de handelingen der Kimela-

ha's, en verzoekende, dat nien dit hen

niet wyten zou.

Men zond 'er dan Ottens als Hoofd , Ottens

dien zy beloofden in 't kort een ftcene*^^^^°"*

lo-

i
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logie te zullen verzorgen.

In de maand September was de Op-
perkoopman Patacka met een jonk na

Batavia vertrokken ; doch ontrent Boero's

Wellhock geftrand , en door Kimelaha

Leliato ( o wonder ! ) geborgen , en op
Loehoe gcbragt , waar over de Heer
Landvoogd zeer vcrbaall llond , iilzoo

dit het ecnig goed was, dat onsdieboos-

vigt bewezen, en toegebragt heeft.

De Heer G)/i?/;^ befpeurendc , hoe liegt

het Kafteel nu ,noch gelleldwas, deed

vooreerit de grachten een roede rondom
wyder maken

,
gebruikende de aarde , die

'er uit quam, tot het vullen der gordynen,

en tot het verbreedcn \'an den barm.

Ook maakte hy in 't Kafteel nieuwe ver-

trekken voor de foldaatcn^ alzoo de oude
vergaan waren.

In zyn tyd ordonneerde de Heer Op-
perlandvoogd ook aan de Kerkelyken, dat

zy voortaan eenKcrkelyk-polityckCora-

miflaris in hunne vergadering zouden
moeten dulden.

By 't opnemen van 't getal der Chi-
neelen, bevond men hen honderd man-
nen fterk , ider van welke wegen? hoofd-

geld 1 1 Ryxdaalders ter maand betalen

moeft , dat hun Capitein verzamelde.

Niet lang geleden was de cerlle Capitein

Herman , een Chrillcn zynde , \au een

Chinees, dien hy in zyne rechtveerdige

zaak geweigerd had te helpen ^ deerlyk

vermoord , en daar op de 1*= Cineefche

Capitein, die mede onlangs Chriftcn ge-

worden , en na den nieuwen Heer Land-
voogd , ook Artus Gyfels genaamd was

j

in zyn plaats gekomen.
Tobo Èien van de eerfte zaaken , door de

Veroverd. Heer Gyfels verricht , was zyn tocht na

Tobo in November 1Ö31. Dit was een

vuil roofneil: ^ dat die van Banda , door

aanhitzing van de Keffingers en gevlug-

te Bandanecfen , van tyd tot tyd zeer

geplaagt had. Hy ging 'er met 2 f Co-
racora's na toe , konnende die van Hitoe
nog Ceram (die dat in lange tyd niet ge-

daan hadden) als ook die van Hatoeaha

,

Ihamahoe ^ en Honimoa , niet tot het zen-

den van eene Coracora bewegen.
De Heer Gyfels, die veinsde die van

Ihamahoe te Zullen aantallen (daar hen
die van Hitoe ook ten eerlten kennis af

gaven , liep zoo ftil als het mogelyk was
na Tobo , hoorende op Tamilau ook ec-

nige kl;\gten over die van Hitoe , die hen,

en die van Hatoemeten, voorleden jaar

hadden willen dwingen, om, in de plaats

van Ochfiva's , Oelilima's te werden,
daar die van Tobo niet weinig hun rol

onder gcfpeeld badden.

De Heer Gyfels^dixc henzynhulpetoe-
zeide,bclall:e dat zy hem met hun Coracora
volgen zouden. Zy deden dit, en be-

wogen ook die van Hatihauw niet alleen

E N. ,

om hun voorbeeld te volgdn, maar maak-

te ook, dat alle hunne onderhoorigeAl-

focreefen over land mede na Tobo trok-

ken.

Dus vcrfchecn dan de Heer Land-
voogd den zi November voor Tobo
met zyn Vloot, zynde te land nog 1 180
Alfoerccfen tot zyn hulp verfchencn, die

hem wonderlyk wel te ilade quamen,
om zyne Coracora's tegen het Heil ilrand

op te halen. Zy waren verblyd ons volk

daar te zien , houdende die voor hunne
vrienden , en voor Oclifiwa's , om dat die,

even. als zy, fpck aten.

Men belegerde daar op Tobo , doch
men zag weinig kans, om met ilormen

te vorderen , om dat het op een fteile

rots, die als een half Eiland in zee uit-

ftak , verfterkt , en alle toegangen, en
paden zoo wel vcrzc kerd w aren , dat 'er

niet by te komen was.

Echter willen de onzen in ccnige daar

tegen overltaandc clappus-boomen een
battery te maken , en hen door 't licht

gcfchut , daar op gebragt, zoo te be-

naauwen , dat zy zich den }o dito by
accoord overgaven , Hellende zich onder

onze gehoorzaamheid, belovende beter-

fchap , en wedergeving van de gevange-
nen, door hen gerooft, gclyk men uit

dit volgende accoord zien kan.

Copie van "'t accoord gemaakt , ende gela-

ten in handen -van den OrangKay -jan

Tobo.

Op huiden den laatfien November,'
1531. de Ed. Heer Gouverneur Artus
Gylèls, nevens de refpeSlive officieren, ende

OrangKaja's der NederlandVchc Staat in

deze quarticren Amboina , met de inagt van
'/ Krygs-volk voor de negery Tobo, op den
z I dezer verfchenen zynde , en deze plaats
tot heeden toe rondom belegert wezende^
om door deszelfs middel na regt , reden , en
in redelykheidy eene harer begane fautenvan
ontrouw op "t aanzienlykjie met reputatie te

fïraffen , zoo is 't nu evenwel zulx , dat
aangezien de OrangKaja's, als mede de ge-

7neene inwoondcrs van voorfz. Tobo, in-

fiantelyk verzoeken , dat vuy de verdiende

fïraffen uit mcdogentheit , hen voor deze rei-

ze \gratieufelyk willen vergeven, wy je-
genwourdig uit vcrfcheide inzichten ons wel
beradende , haar ootmoedelyk verzoek, onder

deze fiipulatie haarder beloften ,• waaragti"

toeftaan en accorderen, namentlyk.

Ten ecrilen , dat de OrangKays , ende

gemeenc inwoonders der voornoemde negcry

Tobo , van nu eeuwig zullen verpligt , ver-

bonden , ende onderdanig blyven , de Ed:
Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der

Verccnigde vrye Nederlanden , zynVoxr
ftelyke genade , Frederik Hendrik , bj

der gratie Godes , Prince van Orangic

,

&c.

1Ó3J.
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lófi. Sec. de geo<!troyeerdc Ooft-Indifche

Compagnie , mitsgaders haar Ed. fiibal-

terne Regtcis dezer India's.

Ten twcdeii , dat jegemvoordig tot te-

ken -van waarkcit twee der principale Hoof-

den haar kinderen onder opzigt van zyn

Ed. in V Kaiteel zullen gehouden , en tot

nader beUeften aldaar opgetrokken^ "wor-

de/'t.

Ten derden, dat zy precifelyk alle ja-

ren zullen gehouden zyn tweemaal^ ofte ten

iiihijien eens met een , of meerder vaartui-

gen^ aan V Kafteel te vcrfihynen.

Ten vierden, dat alle verlopen flaaven

Hit de quai'tieren van Amboina, Banda,

ofte de Moluccos, gehouden hlyven voor de

zomme van vyftien realen, t'haarder kom-

Jie in Amboina, Banda, ofte de Moluc-

cos, aan de Compagnie over te leveren,

ofte aan de eigenaars van de gemelde plaat-

zen , op Tobo komende , voor de zomme
van thien realen gewillig te laten volgen.

Ten vyFden , dat de gemelde Orang-
Kay , ofte inivoonders dier 'meergemelde

plaats, van nu af geaccordeerd, ende toege-

gejlaan tverd met praeuiven , ofte groter

vaartfiigen , zoo ivel in de quartieren Am-
boina als Banda , vry ende vrank te mogen

navigeren, met zoodanige vryheid , als an-

dere onderdanen , onder het Kafteel zorte'

rende.

Eindelyk, d.it na den dagvan heden niet

met eenize onzer onderda-

i6iu

van Amboina , de Eilanders .

zullen

nen V zy

Uliaifers , ofte zelfs op de kuflen van Ce-

ram , in oorlog te treden , zonder expreffe

lafl , ofte kennifje des Ed: Heer Gouver-

neurs van Amboina.

Ende op dat dit bovenflaande met meer-

der hagt gevolgd -werde , beloven wy ge-

melde 1'obo, neffens de inwoonderen van

dien, tegens alle geweld, laflen ende preju-

diciabele attentaten ernflelyk te zullen be-

fchermen , blykende dan , dat dit boven-

flaande aan onze zyde getrouw ende opreg-

telyk naargekomen zal werden, zoo is dit

tot teken der waarheit , als een vafïe belof-

te met eigener handen ondertekend , ende met

onze gewoonlykc fignaiure bekragtigt. Al-

dus gedaan, ende geaccordeerd , in de be-

zettinge voor Tobo , Datum ut fupra,

ende was ondcrteikend , ArtusGyfcls, E-

vert Huift, Joan Ottens, en M. Rom-
bouts. Secretaris.

Na 't maken van dit accoord , maak-

te hy ook, by 't drinken van de Mata-

kau (zynde de eed der Inlanders, waar

van wy onder de zaaken van den Gods-
dienft breder fpreken) een vaft verbond

met de Alfoerecfen , en alle de Oelifiva's

,

waar by dat zy hem , niet alleen tegen

de Oelilima's van Ceram, maar ook o-

veral, daar hy hen gebruiken wilde, hel-

pen zouden.

N S C H E
Men vertrok toen , zonder meer te

konnen vcrrigten, met de Vloot na huis,
moetende 't aantallen van Werinania
dat op een fteilen berg lag, tot een ge-
legener tyd uit Hellen.

OndcrtulTchen had Kimelaha Loehoe,lmvzcVt
om zich over 't veroveren van Tobo aan'^S^brant.

ons te wreekcn, die van Ihamahoe niet

weinig tegen de onzen opgezet

,

en hen verlof gegeven , om op de onzen
te rooven

,
gclyk zy in December zoch-

ten te doen : want zy verfchcnen toen
met in de twintig Coracora's, en andrc
vaartuigen voorOelat, alwaar voor hen
wel niets te doen viel; doch Itawacka
hebben zy in 't wederkeeren niet alleen

anngetaft 5 maar ook verbrand, veelvrug-

ten en boomen bedorven , vcrfchcide

koppen van SiriSori en Toehaha gehaalt,

en veel anJren van Toehaha verraderlyk

vermoord. Ook bragt Kimelaha Loehoe En ver-

by zyn aanwezen op Ihamahoe wel 70 'j''^
^y*"'

Chrillencn, van die twee dorpen tot hen ^^^^
^"

overgeloopen , tot afval , dwingende hen
Moorfch te werden, en hem in alles te

gchoorzaamen. Om dit nu te beveiligen

moeden zy aanllonds een Ch riften dood
flaan , en zyn hoofd by den Kimelaha

brengen, ook roofden die van Luciëla,

op zyn verleend verlof, fterk op de Chri-
ftenen , waar van zy 'er eenige dood floe-

gen , en eenige gevangen na Luciëla en
Loehoe voerden, van welke wy 'erver-

fcheide door de Loehoeneefen weer ge-

kregen hebben.

Kimelaha Lcehoc nam ook twee vrou- stecne
wen, en zoo veel fchooljongens metzig,Logie op

die hy Moorfch wilde doen werden, van loehoe.

welke de eene jongen het ontliep. Ook
dreigde hy de UJiaflers fterk met den
oorlog ; dat echter geenzins belettcde,

dat de Loehoeneefen, die zyne bedry-

ven, en wrevel verfoeiden , ons zeerge-

trouw bleven makende voor ons een

nieuwe Logie op een klippigen berg,
daar hun dorp lag, voorziende die met
een fteene borftweering , die veel vafter

dan de oude op ftrand was , in welke de
nieuwe Opperkoopman Ottens , win-
nende nu 110 gl. ter maand, met onzen
ommeftag getrokken is.

In 't jaar 1 6 ^ i kreeg de Heer Land- d^ j^q^^
voogd een rcdelyk ontzet van 3 36 man van van den

Batavia in Januari en Maart , onder den Com-

Commandeur Jdriaan Jntoniszen, waar'?^"^^"'^
. ,. Tl 1

Antoms-
mede men voornam die van ihamahoejoonnict

aan te taften. De Heer Gyfels ging 'eronaet.

met de Ichepen en 17 Coracora na toe,

en raakte den 2 3 April daar voor.

Hy had p compagnien, ider van 7f ^^^^
Europeers , met zich gebragt, waar by mede de

Capitein Wejierman nog met een fraaje Heer Gy-

magt over land quam. Deze, '"
^^^^^vj^ijha.

troepen gcfchaait, zyn op hen los ^-rmhot
gaan, hebben al hun vaartuigen (dewyl aantal!

zy
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J<Ï3». zy niet wilden af komen) gelyk ook de

meeile vrugtboomen , vernielt , alzoo

men dezen hun dorp te vaft verfterkt

zag , hen niet veel andre fchade toebren-

gen kon.

Ondcrtuflchen kregen de onzen ook een

\aartuig j van Macafiiir pas aangekomen

,

met fchiyvens van den Koning aan den

Kimelaba , waar by hy hem toezei in 't

aanlhiandc weller-layfoen een fraaie Vloot

te zullen zenden, als hy maar eenigcn

ftaat op een goed nagel-gewas maken
kon.

Den ip April bragt Pati-Naja in ons

leger ook 300 Alfoereefcn, door Radja

Safjoelan tot onze hulp met twee van zy-

ne zoonen gezonden. Men liet hen met
eenige ioidaaten, tot fchrikvandcvyand

daar blyven, gelyk zy hen meer fchade,

dan duizend van onze foldaaten
,
gedaan,

en 't ganfch Land t'eenemaal verwoell

hebben, na dat ons leger den f Mey op-

gebroken was.

lümelaha Tei'wyl de Heer Landvoogd voor I-

\!°f^'(^^
hamahoe lag , begon Kimelaba Loehoe

doe7de ^''"'^ tegen ons volk op Loehoe zeer

onzen 't vyandig aan te ilellen , verlatende Gam-
comptoir mafongi , en zich op Lucicla by zyn neef
opLoe- Leiiato g.umde verfterken.

,g„
*" Ook had hy iets voor tegen onze Lo-

gieop Loehoe , en tegen 't fchipCoets-

jien, daar ter Reede leggende, dat de

onzen tydig door de Loehoeneefen gc-

waarfchouwd , met het lichten van hun
comptoir, nu voor de derde reis, ont-

weken.
De Koning van Ternate fchreef een

beleefden brief omtrent dezen tyd aan

den Landvoogd , waar in hy wel uit-

drukkclyk verbood het gefchut, en de

nagelen , door de onzen den Kimelaha af-

genomen, aan den zelven weer te geven.

Ook verbood hy wel ilreng aan den Ki-

melaba, eenige Macaflaaren aan te hou-

den, daar al weer niet meer op volgde,

dan op z) n vorig fchiyvcn j zoo dat men
daar uit vaiHlellen moeft, dat hy of an-

der fchryvens van den Koning had , of
niet veel na zyne beveelen luirterde.

In dezen tyd quamen de Papoewa's
hier weer llcrk op de onze rooven , daar

toe waarfchynelyk door Atn Kimelaba gt-

noodigt , alzoo onder hen ook lieden van

Bonoa, Alfahoedi en Lilfabatta waren,
die dat buiten zyn bevel niet zouden heb-

ben durven doen. Deze wierden open-

baar door die van Mamaio bcfchermt,

doende ons allen afbreuk, die zy kon-

den , om daar door den Landvoogd van

f^yygf.
Ihamahoe af te trekken. Eindelyk beft

loent %\g keurende in vrede te leven , om dat hy
met ons. nu vreesde, dat het zyn beurt wel eens

mede werden mogt , zoo heeft hy zich,

ten minllcn uitetlyk , met ons verzoend,

bekennende , dat hy door onbcdagtzaam-

n. Deel van Amboina.
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' heid qualyk gedaan had. Ook verzogt róji,

hy,dat de onzen weer op Loehoe wilden

komen, dat wy ook deden, om van 't

aanftaande nagelgcwafch daar meeller te

werden.

Wy zonden daar op den laatftcn May
de krygsmagt, oordeelende die nu niet

meer \an doen te hebben, met den bevel-

hebber den Heer Antonijjoon Weer na Ba-
tavia j in een tyd, dat wy voorzien kon-
den, dat men de zelve wel zeer;noodig
konde hebben : want daar waren op
Ceram Laoet z8 Vreemde vaartuigen ge-

! komen , die daar eenige tyd gerooft heb-
bende, zonder nagelen na huis vertrok-

ken , hebbende 'er p hier gelaten,

om 't aanftaandc fayfoen af te wagten.
Het waren ten deele Javaanen, ten dec-
le Maleyers , dog meeft Macallaaren j en
men kreeg bcrigt , dat 'er 7 op Hatapoe-
teh , en z op AlTahoedi , opgehaalt wa-
ren.

Omtrent dezen tyd quam hier ook 's Guaffo's

Konings gezant Gaafo uit Ternate, die*^""^*^
""

nu laft had , de geichillen wegens de ij>™*'^
vreemde vaartuigen en jonken te beflif-

fen, en alle vreemdelingen tcverdryvenj
doch wanneer dit wat ftreng gcvordert
wierd, zeide hy, daar toe geen lait van
zyn Koning te hebben.

Het fraeilt van allen was, dat wy van
Loehoe door ons Hoofd aldaar een net-

te copye van een geheel andren brief
van Koning Hbamza aan den Kimelaba
bequamen , waar uit ons bleek dat hy
zelf de fchuld van alles , en dat de Kime-
laba maar zyne bevelen gevolgt en uit-

gevoert had ; zoo dat wy nu eerll recht
willen, hoe de zaakcn aan het Hof van

*

Ternate Honden , dat ons een groot licht

in deze troubelcn gaf, alzoo wy nu dui-
delyk zagen , dat zoo wel de grooten
daar, als de kleene hier, den fpot met
ons dreven.

De Heer G;^-feh^ bélufl: om die 9 jon- De Heer
ken magtig te werden

, peurde met i f
^y^^ls

Coracora's na Erang, alwaar onze ver-
y;^""^*^'

dre icheepsrtiagt een Vloot van Joo fol-Hanpoe-
daaten, en 800 Inlanders, uitmaakte, met teh, en

welke hy den zi Auguilus na Hatapoe- A'^^'>°'^'

teh op Kelang overftak, daar hy 7 jonken'^''

vond verborgen leggen, voor welke hy
de jagten, en andre vaartuigen, in be-
zetting liet, terwyl hy na Aflahoedimet
de Coracora's fchepte, daar hy i vaar-

tuigen in de Oofter-kreek verbrand-
de , vindende al 't volk van dat dorp ge-
vlugt. Na zyne wederkecring na Kelang
taftte hy de Javaanen ook -in hun valtig-

hedcn aan, die hy wel 300 fterk, en
wel 100 der zelve met fnaphaanen ge-
wapend vond. Hy veroverde hun wer-
ken met weinig verlies aan weerzyden

,

dog xerbrandde al de jonken , en keerde
du'. zcgcnpralende den z8 Augulli na. huis.

M lil
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1631. In September gaven de OrangKaja's

van Amboina een gefchr i ft aan den Land-

voogd over, met verzoek, om dat aan

den Heer üpperlandvoogd te zenden.

Het behelsde een voorllcl , hoe dat

het onder de twee eerile Landvoogden
de manier geweeft was, dat hen de Co-
racora's, in Compagnies dicnH verloren,

wierden goed gedaan-, doch dat, de Heer
Ji/ok dit afgefchaft hebbende , zy die zc-

dcrt uit hun beurs hadden moeten beta-

len, betuigden dit niet langer alleen te

konncn dragen , en verzochten dierhal-

ven , dat de E. Maatkhappye hen met de

helrt der onkolten geliefde te gemoet te

komen.

Koind Terv>'yl de onzen met de Hongi nog
vaa C.ipi- op Hatapocteh lagen

,
quam Capitein Hi-

f'^'"^'" toe daar ook met een Orembaey, voor-

Honei S^^ende , dat de Coracora in 't afhalen

befchadigt , en hy daar door niet in ftaat

geweell was met de zelve eerder te ko-

men j hoewel hy maar , om eens te zien

wat de onzen deden, daar verfchcen.

St.iat Het verdiende zyne opmerking, dat

dir nagel- men ontrent deze tyd ook vernam, hoe
buiMicn verlclicidc boomen, door de Nalfoufche

Iwmuhd. ^^'°"'- gcfchild , nu weer nagelen be-

gonden te dragen, en vol vrugten wa-
ren, behalven dat veel jonge boomen,
naderhand door die van Hoewamohel
aangeplant , nu mede al vrugten voort-

bragtcn.

In dezen tyd verfchecn ook aan 'tKa-

fteel een zoon (zoo hy voorgaf) van Ra-
dja Samet ^ zeggende, dat zyn vader door

de Portugeefen onder Don Andrea Fur-

tado na Radja Sifcoeloe gezonden , om
• de Alfoereefen te bewegen hem tegen de

JMoorcn te helpen , daar gebleven , en

'er getrouwd zynde, naderhand omge-
komen was.

Deze borll wierd met een deel van

zyn volk van Ccram afgchaalt , en weer
op zyn oud dorp-,by Haroeko,geplaatfl.

Hy zei dat de Koning van Sifeoeloe ons

zyn hulp tegen de Moorcn aangeboden

,

en
3

1 dorpen , en daar in wel 3480
mannen, al te zamen wakkere Alfoereefen,

onder zich had.

Die van ^o'^ g^^ ^Y ^"^^ ^^^ ^^^ '^^'^ Radja Sa-

Ihama- hoelau te kennen , dat zyne magt in

hoe weer ii^^o mannen beftond, en dat hy gc-
aan onze

j.^^^ \;rAs^ om in 't aanftaande droog fiy-

' foen,zoo wy hem maar bevel gaven, die

van Ihamahoe aan te taften. Dit werk-
te by die van Ihamahoe, die 'er berigt

af kregen, zoo veel uit , dat zy door
tulTchen-fpraak van Kakiali om een ft;il-

Itand van wapenen verzochten, die om
veel gewigtige redenen toegeftaan wierd,

belovende weer aan onze zyde te zullen

komen , en met ons te fcheppen , zoo me-
nigmaal Capitein Hitoe dit deed.

Kakiali waarfchouwde ons ook tegen

Kimclaha Lochoe's quade \'oornemens, 1033,

voorgevende , dat Prins yJali om geen

andre reden na MacafTar vertrokken was,

dan om de IVIacaflaaren met een groote

magt na Ambon te trekken > doch zyn
zeggen had geen grooten ingang by ons,

om dat zyn oudfte zufter pas eenige

maanden geleden met Kimelaba Loehoe

getrouw t was.

Die van Hatoealia kregen nu ook weer Opftand

de krullen in 't hoofd : want in plaats v^»" j*'^,1 '
• vanHa-

van hunne nagelen, op onze aanmannig
^.^^.^j^j^

in Oótober, aan 't Kafteel te brengen,

dorften zy wel Hout uit zeggen , zy zou-

den die brengen, daar 't hen de Kime-

laba gebieden zou. Zy hadden zig ook
reeds in 't gebergte verfterkt , binnen

welke vailigheden zy ons volk niet wil-

den laten komen, dat iet quaadsvanhen
voorfpelde.

In dezen tyd had de Opperkoopman Ottens

Ottem z} n verblyf op Hitoe , doch zoo, ^o^wt

dat Loehoe ook daar onder ftoiid.^^.gL^^jg

Hy brak de oude Logie op Hila af, euopHüa.
bouwde een nieuw fteencn huis , de ge-

daante van een Redout hebbende.

In 't begin van 't jaar 1Ö33 hoorde De Heer

men, dat de Heer Brotr^tr als agtfte J;°^"^'^"'_

Opperlandvoogd van Indien , of als vyf-
p'^rjand-'''

de op Batavia , in plaats van de Heer Specx voogd,

in December 1Ó32 gevolgd, en daar

voorgefteld was.

Deze Heer zond f jagtjes, met een
fraai getal hulptroepen onder den Com-
mandeur Jdriaan AntoniJJoon ,

(die nu ten

derdemaal hier verfcheen) om die vaji

Hoewamohel , en alle onze andere vyan-

den alhier, eens wat beter te leeren na
ons te luillcren , en hen te verkeren,

vreemdelingen aan te halen.

Zy quamen in de maand Januari hier, Com-
en wierden ten deele na buiten gezon- "^^ndeur

den , om op de vreemde vaartuigen te paf-
^"f°"'^"

(en. Zy vonden 'er 7 op Manipa, Kc-yerrich-

lang en Erang , die zy verbrandden ; gelyk ting , en

zy ook de lichten brand in de dorpen ^'" '^'^

Mafllivoi en Kelang gcftoken hebben. S"'^^^'
Daar op volgde de Heer Gyfeh in A-Hoewa-

pril met de Hongi, met welke hy al demohel.

\'aartuigen op Erang vernielde. Hy be-

dierf ook hunne nagelboflchen, kappen-
de in Noela , Entng , en Tabinolo's om-
trek , wel f000 nagelboomen , 1 00 noo-

ten-mufchaat-boomen, en foo clappus-

boomcn om \'erre > dat zy nu maar aan

ilrand deden, alzoo men niet wel op 't

gebergte komen kon.

De Landvoogd gaf aan de OrangKa-
ja's van Madlivoy , Kelang en Erang,
eenige gevangenen weder , latende hen
weten, dat hy hunne negrycn \erbrand

hadde , om 't aanhouden der vreemde-

lingen. Ook had hy hunne Coracora's

in bewaring , om te beletten dat de Ki-

melaba die tot het vervoeren der nagelen

niet

/
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1633. niet gebruikte. Daar beneven had hy

de Inlanders na vermogen verfchoont,

hoewel de Kinielaha ons zoo veel quaad

deed , als hy kon; Dit werkte , vooral

door 't weder aanbieden van hare Cora-

cora's^ by die van Hatapocteh zoo veel

uit , dat zy hem zelf de vaartuigen , op

hun llranden verborgen
,
quamen aan-

wyzen.

Men bevond 'fc getal der ontdekte jon-

ken te weinig , en ilelde vaft , dat 'er hier

of daari meer moeften fchuilen. Men
•

gifte , dat zy wel op Ceram-Laoet mog-
ten roeften , weshalven de Heer Land-
voogd met zp Coracora's en z chaloe-

pen den p April na Hitoe ovcrftak , met
voornemen om na Ceram-Laoet te loo-

pen , hoewel men dit kind een andren

naam gaf.

Moord Op Hitoe komende verftond hy den
door Lc- moord , door Kimelaha Leliato aan i i of

Way en ^f perfoonen op Way, dat hy afliep,

elders, bedreven , behalven nog fo gevangenen,

die hy mede fleepte , dat hy ook aan ee-

nige Chineefen met vrouwen en kinde-

ren , en een flaaf van Mamala
,
gedaan

had , flaande ook een Hollander voor on-

ze Logie op Hila den kop af, over welk
Romein-ftuk hy den 30 April opLucie-
la veel eerfchoten doen liet.

DcHcer Dj^ belette den Heer GyfeU niet om

Ceram"^'"^' zyn Vloot voort te varen, latende

Laoet. verluiden , dat het op Werinama gemunt
was. Zy , dit ook hoorende , boden (vol-

gens de gewoonte der Inlanders) by ons

voo;by fcheppen , zich zelven en hun
land , door 't overgeven van een kasje

met aarde, aan ons vrywillig aan , ge'-

vende zich dus volkomen aan ons o-

vcr.

Komft
van den

Heer
Commif-
faris van,

den Heu-
vel.

De
Land-
voogd
<lwingt

hen tot

accoord.

Hier quam ook de Heer Commiflaris,

Antoni van den Hewvel^ met z fchepen by

hem.
Komende op Ceram-Laoet , merkte hy,

dat zyn komft verklikt was , alzoo de

onderfte fortreflen , die een fteene muur
10 voet dik en 10 voeten hoog hadden,

verlaten , en zonder volk, en 9 van hunne

vaartuigen om flaven , en Maflby na O-
nin waren.

De Inlanders zouden zich met ons wel

bevredigt hebben , dog moeften 't laten

om de Maleyers, die hen dreigden dood

te flaan, zoo zy maar tot oas uitkomen

•wilden, zy vonden 'er 5 Javaanfche, en

9 Macaflaarfche jonken , die zy na ver-

mogen bedierven. De Amboineefen kre-

gen in de z a 3 eerfte dagen fchooncn

buit, fo koppen, en Z4f gevangenen,

van welke de Landvoogd vernam , waar
hunne voornaam fte ftcrkten waren, al-

waar men hen aantaftte •, dog het ging

daar zoo glad niet, als men gegift had:

want fchoon wy maar 4 dooden kregen

,

700 moeften wy eindelyk met 136 ge-
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quetften afwyken. Men inaakte daags 1633.

daar na toeftel om hen weder aan te ta-

ftcn , fchoon men het niet in den zin
had j dat egter van zoo veel uitwerking
was , dat zy verzochten te accordeeren.
Men ftond hen dit toej om veel rede- Zyne

nen, en om ons volk te Ipaarenj zy be-^^^'"'^'"S

gaven zich mede onder de E. Maat-Q^oeU
fchappy, belovende aan ons, tot vergoe-enz.
ding van de onkoftcn , op deze togt ge-
daan , vyftig Tapil Cerams goud , en
zoo flaven , betalende aanftonds de helft,

en voor de andre helft bleven die van
Keffing en Oerong borg ; welke eerfte

zich byzonder wel op deze tyd gedra-
gen , ons veel dienft op Ceram-Laoet
gedaan , en alle gehoorzaamheid aan ons
beloofd hebben , verheugd zynde , dat

wy de Oelilima's, hunne vyanden , zoo
veel afbreuk gedaan hadden.

De Heer Landvoogd vond de meefte
volkeren ontrent Goeli Goeli, en daar

om ftreeks
,
gevlugt , dog hier en daar wat

Zagoe , en ververfching voor de Hongi^
op ilrand of in de Tempels ilaan, waar-
om ook hunne dorpen niet gemoeid wier-
den, doende hen door die van Keffing

zeggen , dat zy maar weer af zouden ko-
men

, gelyk zy daar na deden ^ betoo-
nende ons verder de ganfch Zuid-zyde
aan die kant alle gehoorzaamheid, uit-

genomen , die van Latoe en Hoewaloy

,

die vlak uit zeiden , met den Landvoogd
niet te doen te willen hebben;ten ware hen
Capitein Hitoe belafttemet hem te fchep-

pen.

Ondertuflchen floeg de Kimelaha nog Verdré

in de zeftig menfchen > en daar onder
"loedwilj

agt Hollanders voor Affiüoelo dood , ter- mela\!a's.

wyl zy bezig waren met hout te hak-
ken, behalven nog verfcheide andren , die
men met 'er tyd mifte en daar na dood
vond.

Daags te voren, eer de Heer Land-
voogd weer t'huis quam , was Kimelaha
Leliato met 10 Coracora's voor Alang,
en Liliboy geweeft, dog was daar zoo
deftig onthaalt , dat hem niet kiftte te

landen. Hy deed, in zyn wederkeeren
't dorp Topi ook aan , dog wierd daar

tweemaal afgeflagen. Van daar voer hy Cevaai
na de drie gebroeders , of Noefla Telo , van den

alwaar hy den Heer Commiflaris i;<?«^e«Hecr van

Heuvel, de vifite op Hila doende , en '^^'^ ^^"

met de Heer Jan Ottens van Hitoe met
een chaloep komende , ontmoette, dié

in groot gevaar raakten > dog het nog
gelukkig ontquamen. Zy haddan zeer

fel met baflTen, en mtisquetten , pp hen
gefchoten, doch daar niets inedc ppge-
daan.

Het was ook wonder, dat de Land- Verlies

voogd in zyn wederkeeren liem niet ont- van den

moettej doch door 't quade weer zich j^.^^"^ '^y*

na huis haaftende , quamen zy den i4zyn°tocht
M 2 May geleden.
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May weei* atln 't Kafteel , hebbende 2

Coracora's en een Orcmbaey verloren.

Men vernam ook , dat 'er weer 10

vreemde vaartuigen op Boero , Manipa

,

en Kelang gekomen , en al eenige van

hunne goederen op Cambello geloll wa-

ren i dog om op hen weer at te gaan

was onmogelyk , alzoo de Amboincelcn

te zeer afgemat , en veel ibldaatcn ziek

waren.

In plaats van den overleden D. Jan du

Praat , dit jaar hier gekomen , vcrfcheen

hier in 't begin des jaars weer D. Juflus

Heurnius.

Ook fticrf in April de oude Capitcin

Hitoe,Tepil,'i\\ wiens plaats wel zyn broe-

der, OrangKaJa Boelan de eerlle (gc-

'meculyk Latoe LiffaJayk , dat is , in 't

Amho\-\k\\ ^ den ftrydenden Koning^ gehee-

ten , en Jboebakers vyfde zoon) benoemt

terwyl Baros , jiboebakers zesdewierd , terwyl Baros , Jboebakers

zoon , daar zeer om woelde , dog Ka-

kiali wilt door zyn vleyen te maken, dat

hy in zyn vaders plaats als Capitcin Hi-

toe volgde.

Men ziet zyne authorifatie in dit vol-

gende gefchi'ift

:

Zync
Aiithori -

fatie.

.ia.

N S C H E.

zyn overleden vader tot C^pitein^ M Op- 1633.

perhoofd op Hitoe zal werden gefield,

zulx hy gefleld werd mitsdczen, daar bene-

vens , dat alle de voorgaande contracten
,

verbonden en accoorden , tuffchen de Verec-
nigde Nederlanden , en die van Hitoc

,

opgeregt, van niewws af geconfirmeerd , en-

de bcveftigt zullen werden , ende dat de

voorfz. Kakiali, als Capitein f»^c Opper-
hoofd , mitsgaders de andere drie Hoofden
en OrangKaja's ten aanhooren ende bygoed-

vindingc van alle finalle Hoofden onder '/

gebied van ïWtoefhrterende , met folemnele

eeden zullen verklaren ende beloven , de

voorfz. contrasten onverbrekelyk te houden

^

ende te agtervolgen
,
gelyk de zelve hier »«

volgende^ ende uitgedrukt zyn.

Eerilelyk, zoo belooft en zweert Ka-
kiali als Opperhoofd , en Capitein van
Hitoe, voor hcm\ en zyne onderdaanen,

mitsgaders Baros Totohatoej ende Tani-
hitocmeffing , mede OrangKaja's , ende

Hoofden voor haar.^ en haar onderdaanen^

dat zy de Hooge en Mogende Ileeren Staten

Generaal, zyn Princelyke Excellentie,

ende de £.d: Heeren Bewindhebbcrcn
de Vereenigde Nedcrlandl'che Compag

Alzoo de ingezetenen van Hitoe door magt

en middelen van de generale Nederlandfche

Compagnie , in den jaare 1 60^ verloft , en

vrygefteld zyn uit 't geweld en de tyranny

der Portugeefen , onze algemeene vyanden
,

en door de zelve wederom gebragt in ''t vry

bezit , en gebruik Van goederen ^ landen en

/leden , uit welke zy by gezegde Portugee-

fen waren verdreven , en dat in recompenfe

van zoo groote weldaden hy verfcheide con-

tratient) verbinteniffèn, en eeden .^de voorfz.

ingezetenen van Hitoe baar zelven vrywil-

lig hebben onderworpen , en verbonden , aan

de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal

der Vereenigde Nederlanden, en aan de

gemelde Compagnie, maar dat by ver-

loop van tyden de zelve contracten .^
verbin-

ienif/en^ en eeden byna al vergeten , en

in veelen gebroken zyn geworden ; daar be-

nevens dat , by verfterven van den ouden

Capitein Hitoe, des zelfs zoon j Kakiali,

met de andre drie Hoofden .^ ofte OrangKa-

ja's , aldaar ernflelyk hebben verzocht , dat

een ander hequaam perzoon in des afgeflor-

venen plaats , door magt .^
authorifatie., en

hevel van den welgemelden Nederlandfchen

flaat zoude werden verkoren , ingevoerd en

erkend^ zoo is '/ dat de Heer ArtusGyfcls,

'Raad van India , en de jegenwoordige

Heer Commijfaris in de quartieren van de

Moluccos, Amboina >« Banda, Antoni

van den Heuvel , ook met goedvinden , ende

toeftemming van de Raaden aldaar prefent.^

hy provifie , en tot approbatie van den Ed.

lieer Hendrik Brouwer , Gouverneur

Generaal van India, gerefolveerd .,
endebe-

fotm heeft , dat Kakiali in plaatze van

'art

nie , en hier te lande den Ed. Heer Gou-*

verneur Generaal . ende Raaden van India,

vooral .y en inzonderheit , ^e» Gouverneur
van Amboina , in alles gehouw ende ge-

trouw zullen zyn , daar beneffens zweeren
en beloven zy , dat zy de zelve tegens alk
hare vyanden , ofte die haar Ed: beoorlogen.,

te water ofte te lande , helpen , byflaan^

ende afjifleeren , zelfs tegen den Kimelaha

,

ende alle zynen adherenten naar haar uiter-

fle vermogen
.f

niet goed en bhed., gelyk ge^

fchuldigtrouwe bondgenoten en vri>:den

zyn.

Ten laatften , zweeren en beloven wy
aan niemand anders eenige giroffel-nagelen

te verhopen., dan aan de Kooplidden van
de gemelde Compagnie , die dezelve op

Hitoe zullen rrtocten ontfangen, zonder dat

die van Hitoe gehouden zyn de ^nagelen aan
't Karteel te leveren. ' "^ JÜ'

Daar beneffens is goedgevonden , en tuf-

fchen de generale Compagnie, ende die van
Hitoe befcheiden , en befloten , dat yder zyn
geloove tzal vry houden , en niemand van
ivederzyden daar inne zal gemolefteerd wer-
den. "AiM.

Zoo een dienaar van de Compagnie vei'-

liep.y ende in 't gebied van Hitoe hem ver-

flak , zullen de ingezetenen van Hitoc , op

't verzoek van dtn Heer Gouverneur , 200-

danigen wederom ter hand flellen , gelyk

haar luiden overgeleverd zullen werden , die

uit de hare by het Kalkel bevonden en weg
geloopen zullen wezen.

Eenige dienaars van de Compagnie de

ingezetenen van deCom pagnie overlafl doen-

de , zullen naar exigentic van zaaken by den

Heer Gouverneur worden gecorrigeerd.

In-



1633. Indien iemand van de onderzaaten van

Hitoe de Chriftenen V zy man ofte vrouw^

onder het pretext van hwwelyk zonder con-

fent ende voorvoeten van den Heer Gouver-

neur tot het Moorendom bragte , zal zo-

danige voor de eerjie reize verbeuren duizent

fatvolen ^ten profyte van de generaale Com-
pagnie , ende zullen de Chrillenen die ee-

vige Moorfe vrouwen van Hitoe halen ^

zonder confent ah voren , in gelyke poene ver-

vallen , en wie bevonden werd voor de twee-

de reis V zelve gedaan te hebben , zal zon-

der genade aan den lyve gejlraft werden. In-

gevalle de Heer Gouverneur , die van Hi-
toe tot ecnige werken .^ ten dienfle van de

Compagnie te maken , dcde vorderen
.^

zullen zy zonder eenig tegenfpreeken daar toe

helpen , mits dat die van de Oelifiva's ende

Oelilima's te zamen tot zoodanige werken

zullen werden geroepen.

Waar tegens de Heer Gouverneur van

luegen de Hooge en Mogende Heeren Staaten

Generaal, zyn Princelyke Excellentie,

ende de generale Compagnie , op believen

van den Ed. Heer Gouverneur Generaal

,

beloofd heeft de voorfz. Kakiali als Capi-

tein ende Opperhoofd , mitsgaders alle de

andere OrangKaja's , en ingezetenen van
Hitoe , als baar eige natie tegens alle hare

•vyanden te water
.^

en te lande te helpen., by

te Jlaan ende te defenderen , daar de nood

zulx is vereifehende .,
alle welke conditien^

van dezen contrarie bekennen voorfz. O-
rangKaja's van Hitoe ten aanlxioren van
alle fmalle Hoofden ende hare meefte onder-

danen te wezen de oude ende zelve contracten
,

foinElen ende artikelen daar mede van ouds

aan' de generale Nederlandfche Staat ende

Compagnie zyn verbonden , die zy ook be-

hoven getrouwlyk na te komen. Ten oirkon-

de hebhen dit ondertekend^ onderflond op '/

¥0x1 van WiX.ot dezen 17 Juni 161^1^. was
getekend met deze merken.

Zyiie Hy wierd daar op in May , na 't on-
goede bc- derteekenen van al de vorige contraóten,
loftecn Jqqj. ^g Heeren Gyfels en van den Heuvel

inhuldl'
voorgeftcld , belovende geen gemeen-

ging. fchap met Kimelaha Loehoe te zullen hou-
den , nog hem zyn zuftcr ( aan wellce

men zeide dat hy nog maar ondertrouwt

was) niet te zullen geven > en men zegt,

dat deze zyne voorftelling , om ze kragt

te geven, door de hoofden van % boots-

gezellen op Hila , die op zekeren nacht

door eenige Loehoeneeicn in 't bofch
dood geflagen wierden, ingewyd wierd}
een flecht en bloedig voorteeken , dat

veclen toen al niet aanftond. In deze tyd
nu wierd Hitoe door dezen Capitein, door
Radja Hitoe (die van weinig aanzien was)
en door vier andere Hoofden , die de
vier eerfte hoofdftammcn verbeeldden,

befticrd.

Bericht
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Wy zeiden te voren, dat de Wctr van

den Heuvel., by den Landvoogd verithe-

ncnjwas. Die Heer Advocaat Fifcaal jj^,^^^^^
van Indien , en als Commiflans der dne van den

Oolterlchc Landvoogdyen van Batavia Heer van

gezonden, om te zien hoc men het om "^^^ ^^"^

de üort , en ook hier al ilcldc , was den
^^

"

10 Maart A. 103^ aangekomen. Hy -^

vond den Heer Landvoogd niet t'huis , behande-

alzoo die toen op Erang , en 'er dierhal- ling om-

ven voor hem de beile gelegenheid van V,^""^
"J? ^

de wereld was, om na zyn gedrag (dat j-^.jj^'^ *

hy ook met alle vuilaardighcid deed , te

vernemen ; waar op naderhand niet veel

goeds quam te volgen. Altoos men gaf
zeer quaad rapport van hem op Batavia.

Of dit de Heer van den Heuvel uit zich

zelven,dan of hy dat door ophitzingvan
eenige geveinsde vrienden van den Heer
Gyfels aan 't Kaileel gedaan heeft, is on-
bekend.

De Heer van den Heuvel oordeelde,

dat de Heer Gyfels beter gedaan zou heb-
ben al de vaartuigen van den Kimelaha

,

als zoo veel nagelboomen , te bedeiven

,

dewyl hy dan geen 300 Alfoeieefen van
Tanoeno op de kuft van Hitoe zou heb-
ben konnen zetten

,
gelyk hy nu gedaan,

en daar door dat land zeer onveilig voor
de onzen, inzonderheit ontrent het Ka-
lleel

^ gemaakt had j komende na Alang ,

en tot in de Laha toe , om koppen te

halen.

Na dat hy alles in Amboina wel door- Zynver-

fnuffelt had, vertrok hy na Banda, daarn^"^,"*
1 ,,

'. ,
•' ' Banda, en

ny alles wel vond, en van waar hy, natomft
2 dagen verblyf met 2 fchepen , i fo fol- voor Ha«

daaten, en fomatroofen,na de Ambon- J»-

fche oorlogs-magt trok , toen met den
Heer Landvoogd voor de bogt van Haja
leggende, van waar hy met hem naCe-
ram-Laoet geloopen is , daar hy mede
veel op het doen van den Landvoogd te

bedillen had, oordeelende, dat hy fpoe-

diger geland, den vyand eer aangetaft,

en hem dus 't vlugten na zyne llerkten

op 't gebergte belet moeft hebben ; hoe-
wel de verovering van dit Eiland daar na
een grootc knoop toehaaldc , en veel

fchimpen affneed.

Men hoorde , nu te huis gekomen Verdrc

zynde , dat 'er nog 6 galeyen op Kelang moejc-

gekomen, en daar van 300 man met Ja-
^''.^j'^"^

panfe roers gewapend , na den Kimelaha Kimela-
getrokken waren , en verzocht hadden ha.

daar te handelen , dat hen , op 't betalen

van een merkelyke zomme aan tol , door

,

hem ook tocgcftaan was , wel verzekerd »

zynde , dat men in 't Oofter-Moeflbn
niet wel by hen komen kon. '

Deze verzekerden hem ook, dat maar
,

de helft der jonken dit jaar vertrekken

,

en de andre tot zyn onderlland hier bly-

vcn zouden, waai" door hy zoo onver-

dragelyk trots wierd, dat hy weigerde

M 5 de
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1633. de brieven van zyn Koning teontfangen,

en vlak uit zeide, geen vrede met ons te

willen maken , ten zy men hem van ider

barot twee Ryxdaalders gaf, gelyk licm

de vreemdelingen gewoon waren te ge-

ven.
Aanbio- Terwyl hy ons nu ook groote afbreuk

Konings ^^^ ^X" Alfoereefen deed > quam der

Tan Si- Alfoereefen Koning van Sifeoeloe met
feocloe z6 man aan 't Kaileel , biedende zyn
verkeert ^JienH ^jn , om ons tegen de Oelilima's

Heer'^van "^^^ ^Y" ^^'^^ ^e helpen , ZOO wy 't zel-

den Heu-ve van Cerams Noordkull maar wilden
vel opge- afhalen. Hier over wierd de Land-
nomcn. yoogd door den Commillaris al mede,

doch door onkunde , befpot, alzoo hy
meende, dat deze Alfoereefen met die,

de welke op Hitoe het zoo bont maak-
ten , een en de zelve , en dcrhalvcn voor

ons te gevaarlyk waren.
Verrich- De Opperkoopman , Evert Huift ,

tingvan ^^^ ondertuflchen met een fchip na Ce-

Hulftmet'"^"^^ Noor-kuft in Juli gezonden, om
den Ko- den Koning van Sifeoeloe weer na zyn
ning- land te brengen , en om te zien , of hy

ons met meer volk zou kennen helpen.

Hy kreeg nog 600 man byeen, doch,
nog meer volk willende verzamelen , be-

lette de Kimelaba hem dit, met bedrei-

ging van zyn land te zullen bederven,

zoo dat zy t'huis bleven. Egter volgde

hun Hoofd de Opperkoopman Huift,

wyzende hem nog verfcheide vaartuigen

op 't ftrand van Nuniah, die voor den

Kimelaha gemaakt wierden , en die de

onzen mede na 't Kaftcel namen.

De Heer In Juni vertrok de Heer Commiflaris

vanden van den Heuvel, met de Heer Jan Ot-
Heuvels fg„^^ Fifcaal,na Temate, in een tyd, dat

n^Ter- ^'^'* » ^" elders in Indien, een groote fterf-

natemet te was.

Ottens. In deze tyd vergaderde de Heer Gyfeh
DeHeeroojj jg Coracora-vloot weer , de zelve

' ^ grooter makende , alzoo hy die van Noef-

fanivel belaftte 2 , die van Latoehalat,

Halong, Way, SoeU en Baguala, ider

een byzondre Coracoravanza 3 Gnadjos,

en die van Aflaloelo , en Oerien ider

ook een kleene Coracora te houden , dat

die van Camariën mede begonden te

doen.

Daar op ging hy den i September

weer uit , nemende op Hitoe eenige fol-

daaten in, welke Hitoeëfen die van Ce-
ram door vuurcn op hun gebergten van

onze komft waarfchouwden.

Verrich- ^^^ ^^^ <i^t men dedc , was , dat men
tingmet alle de vaartuigen der Caybobers verniel-

de Hongide, of deelde verfcheide der zelve onder
opCay-^g Vloot, waar onder ook Coracora's,
bobo, en , ' t-.it
«Idcrs. ^" galcyen waren. Dit deed men, om

dat men verzekerd was , dat zy noch
maar onlangs met den Kimelaha den ma-
tacanu gedronken (dac is , den eed ver-

nieuwd) hadden.

S C H E
Van hier ging de Heer Gyfeh na Pi- 1635,

roe dog, daar geen dorpen aan ftrand

vindende, trok hy na Seroelau , boven
in 't gebergte , een myl landwaard in

gelegen, alwaar veel oude fchoonc na-

gelboomen waren ^ die hy vernielde

,

verbrandende het ledig dorp op den 7
September. Ook bcdiert hy alle de na-

gelboomen van Hennekelang, van wel-

ke rykc nagclplaatzen de Kimelaha alle

jaaren löo Bhaaren nagelen trok.

Daar op na Caybobo weder gekeerd
zynde ,daar zy 400 huizen , en daar onder

1 8 Baileoe's (of Raadhuizen) en een me-
nigte van hunne duivels-huizen , vonden,

alzoo zy op Ceram voor de grootfte dui-

vels-dienaars bekend waren , zoo liet men
hen nog eens tot afkomen noodigen , 't

welk geweigerd zynde , nam men de
voorfte negry Henne-Ela twee maal , en
daar na de twee andere gehugten of dor-

pen , Peylifla en Hennefamma (zamen
Caybobo uitmakende) in, en verbrandde

het dorp , latende gcene van hunne vrugt-

boomen ongefchonden , waar onder 1300
clappus-boomen , bchalvcn dat ook de
velden vol Padi, boontjes, &c. ftondea.

Van daar ftak men over na Hitoe, al-

waar Capitein Hitoe den Landvoogd zogt
wys te maken, dat Seroelau onder hem
ftond , waar op die Heer hem antwoord-
de , dat hy dan moeft zorg gedragen
hebben , dat wy de nagelen 'er afge-
kregen hadden , dreigende hem ook zoo-
danig met alle plaatzen te zullen hande-
len , die de nagelen aan hem niet lever-

den, al ftonden zy onder hem.
Vau daar vertrok men na Oerien, daar

men een weinig uitruftte ; doch de
Landvoogd ging met der haaft den 18
September na 't Kafteel , om te zien,

hoe 't met die van Soeli was , zendende
ook 4 Coracora's met den Koopman
Pieter de Goyer na d;it dorp , om het te

helpen , alzoo men zeide , dat de Kime-
laha het afgeioopen had , 't geen een leu-

gen bevonden wicrd.

In de maand van Juni was de Koning Komft

van Tidore, Kaitsjili Goro«/tf/o , ontrent 'J" Ko-

Keffing geweeft , over welke plaats c'^^-^^fj^^
meer andre op Ooft-Ceram, hy voorgaf op Kef-
recht te hebben , van waar hy ook eenig fïng.

volk, volgens dat rcgt , mede nam, om
daar mede na Temate om des Konings
zufter uit te gaan.

Omtrent dezen tyd vielen 'er groote Klagten

klagten over de Ambonfche borgers , dat °^"^^

zy met particulieren handel in klceden^j.|^ ^"y,

de E. Maatfchappy grooten afbreuk de-gers.

den , zeer ongebonden leefden , en meeft

maar flavinnen trouwden, denkende ver-

der niet dan op drinken en hoereeren.

Weshalven de Heer Gyfels , en de Com-
miflaris van den Heuvel , van oordeel wa-

ren , dat men geen Coloniers meer in

Am-
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de Heer
Gyfcis.

Z A A
Ambon behoorde te houden, en aan nie-

mand het trouwen , dan met Inlandfche

dogters, toe te laten, om de herten der

Inlanders zoo veel te meer tot ons te

trekken i doch beide die voorllcUen gre-

pen in 't vervolg geen ftand.

Befchul- Den 3 September toonde de Heer van
^'ging' den heuzrl, by zyn rapport aan haar E-

Jj°°J'^'^^^3„
delheden ten lalk van de Heer Gy/els,

den Heu- dat hy zich aan veel baatzoekingcn tot

vel tegen nadeel der E. Maatfchappy fchuldig ge-

maakt, en tot zynen particulieren han-

del duizend paar zyde, en ettclykc hon-
da^d paar zayettc kouden, verfcheide zy-

de ftoffen, veelerlei klynodien van goud
en zilver , en een party koper-werk,
mede in Amboina gcbragt , die goederen

daar uitgevent, en wel 10 a iioooRyx-
daalders da;ir van gemaakt had , alzoo de
zyde koullen tot 10 R)'xdaalders 't paar

verkogt waren.

Ook gaf hy voor, dat hy uit de ge-

melde zyde ilofFen aan SaraJ/i, gezant

des Konings van Ternate , wel voor 800
Ryxdaalders aan waarde verkogt , en
hem die in betaling der Koninklyke tol-

len aangefmeerd , en contante penningen
van de E. Maatfchappy daar voor geno-
ten had.

Als ook dat Daniel Robol , een Am-
bons vryborger , nog 300 Ryxdaalders

wegens zulke gekogte goederen aan hem
fchuldig was.

Hy voegde hier by, dat hy daar Arak
van Towak , uit boomen der E. Maat-
fchappy getyflPerd , deed branden , en die

dan aan de E. Maatfchappy weer onder

vreemde naamen verkoopen, belaftende

die aan 't volk ook tot randzoen uit te

deelen , tegen 1 80 Ryxdaalders de legger,

daar men die van Batavia tegen fo Ryx-
daalders de legger met de ledige fchepcn

zenden kon j behalven dat hy ook tot

oppafler op 't Arak-branden een affi-

ftent , die ö 1 Ryxdaalder 's maands won,
gebruikte.

Dat hy van de clappus-boomen der E.
Maatfchappy 'er nog 70 voor zich zelven

gehouden, en die niet verpagt had.

Dat ook zyn huisvrouw uit de pacht

van de viflchcry elf van de befte vifch-

plaatzen voor zich had laten bedingen

,

van welke maar een bloote helft haar foo
Ryxdaalders opgebragt had.

Ook befchuldigde hy haar, dat zy door

aflïllenten , fergeanten , 6cc , in de U-
liafTers, olie, hoenderen, en andrewaa-

ren , opkoopcn , en onder de borgers

weer dier uitventen deed. Buiten alle

welke fchraperyen had de Heer Gyfels^

na zyn opgeven volgens de boeken we-
gens provifien in een jaar nog 61 14 gl.

in Amboina getrokken.

Alle deze gravamina zonden haar E-
delheden aan dien Heer over, om zich

9$
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daar over te verantwoorden.
Ook had de Heer van den Hewcel aan-

genomen deze , en meer andre zaaken
ten lafte van dien Heer, te bewyzen,
gelyk hy daar over ook aan de Hceren
zeventienen Ichieef.

Hy vcrzogt ondertuflchen ook om na Hoogs
't Vaderland te gaan dat hem tocgeftaan gedagten

wierd , hebbende geen andre \ erbeel- T^" i^^"^

ing van zyne gedane dienften , dan
dat hy van daar zckerlyk Opperland-
voogd van Indien zou gemaakt werden >

dog haar Edelheden hadden hem onder-
tuflchen als een man vol menichelyke
zwakheden en onbetaamlykheden (hoe-
danig zy hem bevonden hadden) befchre-

ven , en daar by gevoegt , dat hy den
Heer Gyfels wel fterk (vermits hy na
zyne Landvoogdy haakte) befchuldig-
de j dog dat hy nog zeer weinig tot zyn
nadeel bewezen had.

Dat van 't Arak-branden was meeft Dat op
waar. Dat van de 800 Ryxdaalders aan wind , en

zyde kouflèn door den gezant gekoft , ''°°'' "''

was van weinig belang , en de relt meeft
''°'^'"

onwaar, en verzonnen.

Haar Edellieden raaden den Heer v.m
den Heuvel liever Advocaat Fifcaal te

blyven,dog,hy zyn hoofd volgende, lag

het neder, en gaf daar door aanleiding

om hem ten eeiften o\er verfcheide mis-
ilagcn

,
gedurende zyn Commiffiris-ampt,

als anderlins , begaan , voor den Raad van
juftitie op Batavia aan te fpreeken.

In Oftober ont{loopen,door agteloos- Vyande-
heid der onzen , de vreemde vaartuigen lyke han-

met nagelen volladen, alzoo men by Ke- '*^''"?^"

lang, en Ajer Mira,niet wel toegekeken ^^"j')^',"

had, zeer gemakkelyk na Macafliir,waarLochoe,
mede de Kimelaha een gevangen Neder-
lander tot Haaf aan den Koning van Ma-
calfar zond , verzoekende zeer ernftig

zyne hulp tegen ons.

Ook had Kimelaha Loehoe nog 34 lie-

den van Way gevangen, om welke te

loflen de Heer Gyfels zien wilde, hier of
daar eenige gevangenen te krygen , en
die aldus tegen malkander te verwiiTe-

len.

Daar op quam hy , zoo ftil als 't mo- De Heer

gelyk was, met 1 4 Coracora's , l jagt,^^^^'*

en 2 chaloepen met 160 blanke, en 800 j-^,^".

Inlandfehe koppen bemand, den 26 Oc- en ver'
tober voor Aflahoedi , dat uitnemend brand het.

naauw befluitende.

Zy wilden 't egter , hoe veel elenden

zy uitftonden, niet opgeven, zy zonden
wel eenige gyzelaars, om quanfuis van
vrede te 1'preken; dog 't waren maerlla-

ven, en daar quam ook geen vervolg op,

alzoo zy by ftand van 300 Tcrnataanen,

en I fo Bonöers bekomen hadden , met
welke zy ecrft het uiterfte wilden wa-
gen.

\'^crmits nu die Temataanfche hulp-

benden
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benden niet doorbreken kon , zoo fne-

dcn zy ook eenig volk van ons :if, die

niet weer aa;i Itrand konden komen,

waar door de Landvoogd, fclioon byna

mecfter van Hcnnetello, genoodzaakt

wierd dat beleg den 8 November op te

7.ync

verrich-

ting op
Lellidi.

vond. Men
wel 400

welken men geen

en zeker Terna-

, dte

voor een gclicim \Tiend van

om

1633.

breken, manhaftig door den vyand he-

nen te ilaan, en zoo den weg na'tftrand

te openen , hebbende met meer dan 1

gequctilen gekregen.

Daar na is hy met de Coracora's wat

Oollwaard opgelopen , alwaar hy in de

regte bogt van Hennetello , daar 't bin-

nen-meir Hoekomena legt , een nieuwe

Coracora vond , die hy atliaalde , kee-

rende weer na AfHihoedi , dat hy ver-

brandde, met verlies van z matroozen,

die tegen gegeven ordre gingen moes-

koppen.

In 't keeren na huis deed men den 1

1

November LeiTidi aan , dat men ledig

verdierf daar op dien tyd

elboomen. By den hoek

van Siel quam de Uliaflerfche magt van

I 5 Coracora's , en daar onder die van

Haja, Hatihoe, Hatoemeten en Tobo ,
j

den Landvoogd te gemoet, met welke

hy na Soetela wilde , dog de OrangKa-

ja's verzogten, na huis te keeren , alzoo

zy nu al lang gefchept , zelts hun nage-

len te plukken hadden , en op Soetela

geen gewafch dit iaar was.

Steene Men vertrok dan naar huis j doch op
Reduit Larike aangierende , liet de Landvoogd

*'P'^^"^^toebereidzelen tot een nieuwe fteeneRe-
gemaa

. ^^.^ aldaar, in plaats van 't oud bouw-

vallig huis, maken, die 't jaar daar aan

ook volbouwd is.

Kakiali's Ontrent dezen tyd ontdekte ons Cu-

verraad joan (uit Tanihitoemcflèns ftam) een
ontdekt, fchendig verraad van Kakiali. Hy quam

ons in December 1653 waaifchouwen

,

dat 'er iets gevaarlyks by Kakiali g&>\o\i-

wen wierd ; dog wilde niet zeggen wat

het was -, maar verzogt van ons eenig

volk tot zyne befcherming op Hitoela-

ma, en om die van Mamala, nog in 't

gebergte voor ons fchuilcnde , daar by

zig te hebben , dat hem toege liaan is.

Ook verzogt hy , die van Anin en Soe-

bela, van den Kimclaha afkeerig te ma-

ken, waar toe hy zeide gelegenheid te

hebben.
ündertufTchen kon men aan Kakialt

niets, dat daar na geleek , bcfpeuren, ja

zelfs quam hy ons voor de quade ftree-

ken van den Kimelaha waarfchouwcn,en

verzekeren , dat hy zou maken , dat die

van Latoe , Hoewaloy en Hatoeaha,

weer tot ons overquamen. Ook zeide

hy ons, van Hila na Hatoc-noekoe te

willen verhuizen, met wat inzigt,kon men

niet doorgronden , alzoo hy alle tegen-

werpingen aanflonds wift goed te ma-

ken, met te zeggen, dat hy onze bc-

N S C H
Ilc vriend was , van

qiiaad denken moeit.

De Loehoeneefcn
,

taans Prins van Koninklyken bloede

Kakiall nog
ons hielden, verzogten liem verlof

na den Landvoogd te gaan , alzoo zy
hem iets van gewigt te zeggen liaddenj

dog hy , bekommerd , dat zy zyn voor-

nemen mogten uitbrengen , hield den
brief, en openbaarde alles aan den Kime^
kiha.

Zy maakten hun verzoek ons égter Trouw
eindclyk door Cajoan bekend , waar op der Loe-

zy den 17 December met Sibori, opbe-^i^^"*^^"

komen veilof, drie OrangKaja's fterkvanSibo-
(alzoo de vierde na den Kimelaha over- ri.

geloopen was) aan 't Kafteel verfche-

nen.

Zy gaven te kennen , dat zy , des Ki- Hun
meldba's quade gangen hoe langer hoe^^'"!"^''-

meer ziende , zich van hem wilden af-

zonderen, verzoekende op Loehoe,door
't leggen van een vefbing , daar tegen ge-

dekt te werden, zelf nog voor de komll
der fchepen , zich ook geheel aan ons

onderwerpende, waar op zy den Mata-
kau met ons aanbooden te drinken.

om beiet-

ting zm..

Men Hond hun verzoek toe, zond hen
ten eerften 't jacht Soeburg met 40 fol-

daten onder den Lieutenant IValrave de

Riviere ^ om in Loehoe een bequame ve-

lling te bouwen. Ook gaf men de Loe-
hoeneelèn een verborgen leufe , om , by
de minfte opftand van den Kimelaha , ons

daar kennis van te geven.

Den if Januari 1634 verfchecn hier Kijay

een Coracora uit Ternate met den Kaits- S'^°"

jili ^ Kijay Sibori Laxamana^ en den tolk P""^*

Gerard Roelofszen ^ die 's Konings gezant met den
den Sadaba, met nog een Coracora, opSadaha in

Boero gelaten hadden. Zy bragten een^'^^'^oi"

brief van de Koning aan den Landvoogd,'^*'

inhoudende, dat de Sadaha quam met de
hoogfte magt, om alle gefchillen af te

doen , om de vreemdelingen 't land te

ontzeggen , en om beide de Kimelaha'

s

,

met hunnen aanhang , na Ternate te

brengen , om daar hun doen voor den
Koning te \'erantwoorden , met verdere

laft,om fakiri^ den Kimelaha van Boero,

in hun plaats a;in te ilellen, en honderd
andre zoete beloften meer > waar door

zig de Heer Gyfels egter geenfins mislei-

den liet.

Hy veinsde nogtans alles te gelooven, en

vervoegde zich dierhalven met de Hongi
na Loehoe, om den Sadaha, tot 't geen

hy beloofd had, aan te porren, en hem
ook daar in na vermogen te helpen.

Men quam dan den li Februari op De Heer

Loehoe, alwaar de gezant met den ou-Gyfels

den Fak:ri op zyn Coracora ordentclyk^^"^-,'^^^

ingehaald, en 's Konings brief overluid ^^^^j^"

voorgelezen wierd , na 't welke de Land-

voogd
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1634. voogd zeide,dat hy nu wel eens wenfch-

te te zien, dat men van de zaak , die

beloofd was , en die den Koning gebood,

werk maakte , alzoo hy niet genegen

was zich langer door praatjens te laten

ophouden, verzoekende verder, dat hy
ten eerllen met zyn zaaken voortvaren

Zou , alzoo hy geen drie dagen daar meen-
de te blyven 5 dat dezen Sadaha vry won-
der in zyn ooren klonk , zoekende maar
het touwtje van verleng, en allerlei uit-

Itel , om den Landvoogd te doen ver-

trekken , alzoo hy niet gekomen was,
om te verrichten , 't geen die brief

inhield.

OndertufTchen verzogten de Loehoe-
neefen weder , dat men hen dog niet

verlaten zou, alzoo zy willen , dat de

Kimelaha zig by de eerfte gelegenheid

aan hen Zou wreeken.
Het In dien zelven tyd hoorde men ook

,

dccl'vtn"^^''
^^ MacaOaaren een Vloot benoorden

Cetebes ^et Eiland Celebes gezonden , en aldaar

door de Manado, Gorontalo cnTomini, vero-
MacalTai-vcrt hadden, dat den Landvoogd te eer-

^ ren vcro-
jpj. ije|]uij-gri deed, om de Loehoeneefen

vcrt.
tegen de aanilagen van den Kimelaha te

dekken , vreezende , dat 'er nu zoo veel

eer ontzet van JSIacalTar herwaard ko-

men zou.

De Loe- Daar op quam Cajoan , en de Orang-
hoence- Kaja van Loehoe , Abdiil Rabhman by
f^" ont- den Heer Landvoogd , openbarende aan

veeinlne-^^'"
veel aanflagen. van Kakiali en den

fe zmü-x-^'^^^^^^^i om de Nederlanders uit Am
gen van

Kakiali,

en den

Kimela-

ha.

KEN. 9r
De Sadaha vorderde ondcrtuflchen liH-

niets, dan alleen dat de overige van on-
ze gevangenen van Way , nog 3 1 llerk

(van de vorige 43) in vryheid geraakten,
waar tegen de Landvoogd cenige ge-
vangenen van Henncrello weder ovfer gaf.

Die overgekomenc gevangenen van Way
wiften te zeggen, dat die van Luciéla,
zoo onze bezetting op Loehoe bleef,

het drinkwater daar zouden vergeven.

Ook hadden zy verfcheidc maaien ge-
zien , dat Capitein Kakiali nagelen na
Luciela gebragt , en dat. zy te zamen al

voorleden jaar beraadllaagt hadden, om
de Logie van Hitoe af te loopen.

Eindelyk vcrzogt de Sadaha weder,
dat de Heer Gj/cis op Luciéla ter verga-

dering geliefde te komen, met wat in-

zigt , wiil men met.

Hy ging 'er echter na toe ; dog wilde
met de z Kimelaha^s ^ als zyndc van ha-

ren Koning reeds afgezet, niet te doen
hebben.

Daar komende , zag hy 't aan land

krielen van Ternaiaanen ) dat hem dedc

befluiten hen in zyn Coracora te verzoe-

ken , daar de Sadaha , Laxamana , en

eenige andere Ternataanfche officiers,

quamen. Zy vcrzogten 't ligten van on- De
ze bezetting van Loehoe, belovende , Sadaha

dat de Kimelaha's dan van Luciéla weer
y"^J^^"

op Loehoe zouden komen woonen, dat^jH lqc.

Dien de

,

boina te verdiyven, hunnen Koning af

te vallen, en den Koning van Macaflar

om hulp te verzoeken, welke hulp zy
ook dagelyx wagtten.

De Landvoogd , om te doen zien , dat

HeèVGy- ^7 ^"^^"^ '^'^^^ ^^'^'^ bang was , toonde aan

fch yvMt-Kakia/i, dat hy al zyn aanilagen wift,
fchouwt. vermanende hem nogmaals voorzichtig

te zyn , indien hy zich zelven , en zyn

land , niet in een jammerpoel van elenden
neder wilde iloitcn.

De Heer Gyfels vertrok daar op met
eenige Coracora's na Manipa, veroverde

daar den 22. Februari vour Tomoewaroe
een veeemde jonk met eenige krygsvoor-

raad , verflaandc uit een overlooper , dat

dees jonk z Hukken
, 4 baffen , en 8 mus-

quetten mede gebragt , en dat men nog

f Macaflaarfche jonken had te wagten.

Kn beiigtOok vcrftond hy van een Bimineefche

wegens flaaf , dat de Koning van Macaiïlir voor

leden

men had

Zyne
verrich-

ting op
Manipa.

den Ko-
ning van

Miicairar.

Waar
van hy
kennis

aan den

Sadaha

,

aar Bima verovert , en 't voorne-

, om 40 jonken tot bylland van

den Kimelaha te zenden.

LandvoogdDezen perzoon nam den

mede na Loehoe , en deed hem dit alles

in de tegenwoordigheid van den Sadaha^

en van Kakiali (die daar mede gekomen

en Kalu'a- V''is) openbaar zeggen j hoewel de laat-

li geeft. He betuigde nergens af te weten.

II Dë:£L. van Amboina.

nergers op toeley, dan

van Loehoe te wreeken
om Zig aan die hoe's be-

zetting.

De Landvoogd, hier over geftoord, Watde
begeerde dat onze bezetting daar blyven. Land

maar dat de Kimelaha al zyne vaftighe- ^^ogd

den op Luciéla afwerpen, 't gefchutbe- *",|j^,^(^

neden brengen , en de Manipeefen dwin-
gen zou de jongde aangekomene Portu-

geefen, nevens 't gefchut en volk , on-

hmgs met vreemde jonken overgekomen,
en de overloopers , by den Kt?)iclaha op
Luciéla zynde, ons over te geven.

De Sadaha , dien men de fpyt uit zyn
wezen, en van welken men klaar zien

kon, dat 'er iet anders gebrouwen wierd,

gaf op dit alles zeer weinig antwoord

,

zoo dat deze vergadering vruchteloos

fcheiddc.

De Landvoogd liet ondertunthen de

Hongi op Loehoe , terwyl hy eens na 't

Kalleel ging.

Kakiali had al de Hitoecfen belafl: na Kakiali

't gebergte te vlugten , vreezende , dat belall de

de Landvoogd, by zyn keeren na huis,^'^*"^'-''^"

hen zckerlyk aandoen zou. Beide zyn^i-rgfc te

ooms, OrangKaja Boelan, en Baros ^\\\x^.hxm.

waarfchouwden hem wel voor zig te

zien , dat hy zich , en 't land niet ver-

dierf , zeggende , dat zy niet wilden

vluchten, en raakten hier over met hem
verder in zoo harde woorden , dat zy

met groote verbittering fchcidden.

Daar op kreeg men berigt , dat o^
N Wuy-
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Wayfamma i8 jonken gekomen, en dat

|

haar makkers, nog zz lierk, ook onder- I

weeg waren
,
gezonden \';m den Koning

;

van Macaflar, om den Kimclaba te hel-

pen , en wrake te komen nemen over 't

hulptroe- omhakken der nagclboomcn , dat om
pen aan " - '

den Ki-

melaha.

K34.
Den

Koning
van Ma-
caliar

zend

dagen

vanden
Land-
voogd.

hunnent wil gefchied was

Ook veroverden de onzen een Javaan-

fche jonk ontrent Thiel , van Radja Boe-

kit gezonden, om de Hitoeëfen te be-

groeten , en om den zoon van hunnen

Marinho , v;m Ja-va , daar in hare wet
lludecrende, hier weer te brengen.

Verder De Heer Gyfels keerde na 6
bcdryf weer na de Hongi > dog bevond , dat de

Ternataancn in 't geheel met hem niet

mee'r wilden fpreken, voor dat het volk

van Loehoe geligt was.

De Landvoogd zeide , dat detvyl zy,

tegen 's Konings lall , de vreemdelingen

op zyn land lieten komen, en die niet

verdreven, hy dan gehouden was 's Ko-
ninks land te bewaren , om zyn regt en

onzen handel te ftavcn.

Die 't Ook vond de Heer Gyfels goed , de
Fort Bul- nieuwe opgeworpene velling uit Loe-

l''* h"^
hoe's dorp te verleggen , en beneden op

bouwr 't itrand aan de mond der Rivier te plaat-

zen , om dat op de vorige plaats geen

drinkwater .was ,
gevende die den naam

S C H E
van de veiling Bullebak. ^^-^^^

Ook tallte hy in gezelfchap van Ca^
joan , die van Anin en dat gelpani'chap

,

de pols , of zy 't nog met de onzen wil-

den houden j dog die menfchen, hier en
daar Ternataiuien in hun dorp ziende,

dorften met ons niet fpreken j belovende

eindelyk een veiling voor ons op te wer-
pen , en dan Cajoan te zullen waarfchou-
wen , om 'er bezit van te nemen.

Daar op quam de Landvoogd den 14 En weer
Maait weer aan 't Kallccl , hy gierde na 't Ka-

met de Hongi op Lebalehoe aan , daar*^"!

hem eenige gezanten van Nau, Binau,''^'^"'

Ceyt en Hahoetoena (zynde de andre al

na 't gebergte gevlugt) quamen vragen ,

wat zy moellen doen, alzoo Kakiali hen
belaft had Eflen Wawani te verfterkcn.

De Landvoogd zei , dat zy dat niet moe-
iten beginnen, voor dat hen zulks door den
Radja , en de vier Hoofden des lands

,

belaft wicrd , verbiedende hen naar Ka-
kiali in zulke zaken te luifteren, alzoo

hy hen in 't verderf brengen zou.

Die van Hennehoeloe quamen aan de

Coracora van Noedlxnivel ook bekend
maken , dat zy wel wenfchten zich van
Kakiali af te zonderen j na al het welke
de Hongi eindelyk den 1 6 Maart weer
aan 't Kaltcel quam.

TWEEDE HOOFDSTUK.
De Heer van den Heuvel, gaat in Februari 16^^ van Batavia, ow den Heer Gy-

fels te lichten. Des Sadaha's eifih op de landen 'van Amboina, en ons antivoord. Fer-

zoek der Hitoeëfen om onze befcherwing tegen Kakiali. Door de Heer Gyfels toegejiaan.

De Heer van den Heuvel als agtjle Landvoogd voorgejleld. De goude Leeuw ontrent

Borneo verzeild; enz. Voorzorge van den Heer Gyicls tegen zyne befchiildigingen. Zyn

gedrag, nader bcfchreven. Hoe veragtelyk de Heer \an den Heuvel hem behandelde.

Zyne beraadjlaging met de Hitoeëfen over Kakiali. De Hitoeëfen ontkennen onderda-

nen van den Koning van Ternate ge-weefi te zyn. Van dcn Heuvel belegt vergadering

op Luciéla. Neemt Kakiali, en andre Hoofden van zynen aanhang., gevangen. Pati-

wani's hedryf daar op. Redenen van Kakiali's gevankenis. De vefling Bullebak op \^ot-

hoc onvoorzigtig afgebroken. Vavi den Heuvel ontjlaat de gevangenen, uitgenomen Ka-

kiali, en Tamalelfi. Nieuw contra^ met deze losgelatcne Hoofden gemaakt. Z)^ Hi-

toeëfen , na zyne gedagtcn , nu onze onderdaanen gemaakt. De Heer Gyfels vertrekt

na Batavia, en zyne voorzegging aan de Heer van den Heuvel. De kinderpokjes hier

Jicrk. Moord, op Rarakit. De Hitoeëfen, vlugten na 't gebergte. Hun e'ifth aan

van den Heuvel. '/ Comptoir op Oeriën gelicht , en de vlugt van Seroys vrouw na den

vyand. De Heer van den Heuvel ta/i Wawani te vergeefs aan. De Sadaha voerd

de OrangKaja's van Loehoe na Ternate. Fakiri keerd na Boero. Kakiali gepynigd^

en gedwongen zyn verraad te bekennen. Zyn gr00te fchulden. Dood des Konings van

Hitoe. irixtoe op Jlrand geplaatjl. Patiwani, door YiXk gejlagen. De ^xncxde wan-

trouw op Hitoelama weer bezet. Oeriën vrugteloos door de onze beflormd. Beginzelcn

van den afval. 'Gajimaal, en gefchenken om dit te fluiten. Alfoereefen (7p Hitoe ^^^c/.

De Heer van den Heuvel J. 1 6 3 f door den Commijfaris Gyfels gelicht , en door van

Deutecom, als negende Landvoogd vervangen. Luciéla's vefting veroverd. Cajoan

als Capitein van Hitoe aangcjleld. Gyfels vertrek na Banda , en te rugkomfi. Deu-
tecoms vrugtelooze verrichting voor Luciéla. Van den Heuvel, over zyn lafleren van

/^lïflr Edelheden ,
gefchavottecrd. IVord door de Heerenin''t Vaderland , by eenhandeling

met de Engelfchen verworpen. De Heer Gyfels neenid Kakiali , en Tamalcfll na Ba-

tavia. Van Dcutecoms barfche regeering. Doet de Amboineefen reden zoeken, om af

tt vallen. Noteboomen op Kellemoeri , en Kelibon ontdekt. Die van Lcytimor vlug-

ten
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JC34. ten A. \6-^6 weeft na V gebergte. Gefteltenis c;> Oma, Honimoa, &c. Moord op

Noedaluoet, ende Priferius daar ge-vaKgcn genomen. Angjl der onzen j Leliato Me-
gert onze -ceftiig op Oma icrgeejs. Spyt hem aangedaan. De Heer van Diemen ne-

gende Opperlandvoogd geworden. Zyn .komfi met eenige Raadeu van Indien. Voorval-
len den fleer Otrcns ontmoet. De Heer sxw Diemen heftormd Lucicla. Fafti^heden^
ivaar in zich de Kimelaha's onthielden. Door de onzen veroverd. De Heer 0\Xcv)S ge-

quctft. Kakiali weer van Batavia gekomen. De Heer van Diemens verfchjnin" aan V
Hoofd-Kaflecl. ff-^aarom de Amho'mcefcn nog niet af quamen. Limkc door ons on-

derftcund. Welke OrangKaja's ons nog toegedaan ivaren. Die van Honimoa. p/et ons

verzoend. En die van Tamilau. Gedrag der Loehoenceiên. En der Hitocërcn die

Kakiali's, en l\mialeflis, vryheid eijjihcn. De OrangKaja's van Leytimor zto </??;

Biiiyk verzoek der Loehoenceiên verworpen. Verovering
Bedryf der AlFocreefen. Verzoek van die van Hatoeaha,
Om de vrede., die alle begenadigd wierden. Radja Toehaha,
Sibori by de Heer van Diemen verfcbenen. Met verfcbci-

de bevelen des Koniugs. Leliato's gedrag daar ontrent. Luciela's veftingen afgebroken.

De Heer van Diemen, ontflaat Tamalclli. M^aar na de Hitoeëfen van Wawani af
Hun verzoek. Door de Heer \mi ITicmen afgeftagrn , en fors bevel aan hen
Sibori doet veel dorpen van den Kimelaha afvallen. Gedrag van Leliato
V Verzoek der Loehoneelcn om bezetting, afgejlagcn. Landdag in Ambon,-

'waarom de Hitoccithe OrangKaja's niet verfcheenen. Hatoe en Liliboy verzoent., ge-
lyk ook de OrangKaja's van Leytimor met -malkanderen. Zaken ontrent die van Oma •

Honimoa, «/ Noeididaoet. Een andreV^ü op Om-x gefield. Nallahia w Ametiw-
zoend. Zaaken , aan Sibori voorgejield. Voorfiel aan , en antwoord van vyf Ccramie
dorpen. Trouw van die van Elipapoeteh. Leliato's onwilligheid om aan '/ Kafteel te

vetfchynen. Sibori's gefprek met de Heer van Diemen. Die 's Konings komft hier ver-
zegt. Nader verzoek der OrangKaja's van Leytimor. Zyn Edelheids antwoord.
Hoetoemoeri's vergeeffe klagte^ over haar hoofd. Den eedvan trouw by de OrangKaja's ver'
nieuwd.

1634,

;« gcnaae aangenomen, t

van Cabauw en Caylolo.

Oma, NoclTiilaoet, enz.

om zy}-' trouvj , befchonken.

quamen

gegeven.

op

De Heer
van den

Heuvel.D
Gaat.

hl Febru-

ari A.

1634 van

Batavia

om de

HeerGy-
fels te

lichten.

Des
Sadaha's

eilch op
de landen

van Am-
boina,

enz. en

ons ant-

woord.

Verzoek
derHi-

E Heer van den Heuvel uit

Ternate op Batavia onder-

tulTchen gekomen zyndc

,

had zoo veel van Amboina's
waggelenden ftaat opgege-

ven, en zoo veel tot lafte van den Land-
voogd Gyfels gezegt, dat hy den 18 Fe-

bruari K^H na Amboina gezonden
wierd, om den Heer Gyfels te lichten,

en in zyn plaats daar te rcgeercn; dog
• hy vertraagde met zyn fchepen zoo lang

voor MacalFar en Boeton,dat'theelWc-
fter-faizocn byna ten einde liep , en Am-
boina dus in gevaar Hond om door 44
jonken van buiten, en door de verraders

van binnen, overrompeld te werden.
Ook had men voor, de veftingen van

Loehoe en Hila, onder 't lezen van 's

Koninx brief, af te loopen j dog Radja
Hitoe., en de andre Hoofden, wilden die

niet ontfangen , om dat zy aan Kakiali
,

en niet aan hen , hield , zeggende vlak uit,

geen ondcrdaanen van Temate te zynj
dat cgtcr den Sadaha geenzins fchromcn
deed, om zynen ongegronden eifch op
de landen van Amboina, de Uliaflers,en

Ceram , eveneens als Leliato A. 1618
deed , op nieuw te maken j dog men ant-

woordde hem kolt , dat wy aan den Ko-
ning van Ternate geen eene voet land

wilden geven van

zwaarde gewonnen hadden

Die van Hitoe , en hunne OrangKa-
ja's , hadden ook lang onze befcherming

t gene wy met den

tegen Kakiali verzogt j weshalven detoeëfen

Landvoogd , niet langer na 't ontzet om onze

konnende wagten, de^Iicte jaeten , en*"^!^^^^"

verdere magt der Coracoia's, maar voor- gen Kaki-
af na Hitoe zond , om die kuft tegen alL

KakiaWs flingfe aanllagen te verzeke-
ren.

Eindelyk daagde de Heer Antoni van I^oo»"

den Heuvel den 4 May op, wierd den 8 q ^fj"
dito als agtlte Landvoogd van Amboina , coe|e-
en beftierder dezer Landvoogdy , voorge- ftaan.

fteld. ^ ^ ^ (DeHeoi

Hy had een van zyn fchepen, de gou- J!^*"^^^"

de Leeuw genaamd , op een droogte van alsTg^tfte

Borneo , door een botte verzeiling ver- Land-
lorcn. En 'C was zeldzaam, dat een Ichip ^^ogd

van die zelve naam 40 jaren daar na op ^^W'
de Tygers Eilanden, en 't fchipdcLeeu-Dcgoud»
win , al mede na Amboina gaande , ee- Leeuw
nige jaren te voren ook op die reize ver- «""ent

ongeiukt is.
Borneo.

De Heer Gyfels nam zyn wooning bui- enz.
^

'

ten 't Kafteel in de ftad , hebbende zich Voor-

bevorens al van goede gctuigeni(ren^°''g<^vaB

voorzien, zoo ViUi Compagnies bedien- ^'^ ^f'^'',

den, als van de vrylieden , en Chinee-genV/,^J
(en , tegens die genen , die hem van ee- befchiildi-

nig quaad befticr, of particulieren han-S'^S^"-

del , befchuldigt hadden.

:
Hy had hier drie jaar, min f dagen Zyngc-

geregeert, en waarlyk betoont eenwak-**S> na-

ker en dapper Landvoogd te zyn > hoc- ^f
^^'

wel het bleek, dat hy hier ook zyn"'^'^
vyanden had, dog de tyd zal leercn, dat

N 2 cca
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ccn man , die regt in zyn fchoenen ftaar,

nooit reden heeft , om iemand te vree-

zen , en dat het hem ook aan geen vcr-

ftand ontbroken heeft om zig te red-

den.

Kort daar aan vertrok de Heer Land-

voogd van den Heu'vel na de kult van

Hitoe, zonder het goedvinden, of den
Heer van

^^^^ ^^^^ j^j^ ouden Heer Landvoogd er-
denHcu- . ^_ __, ., _ , l.. „__.
vel licm

behandel

de.

Hoc
vcragte-

Ivkdc
Heer

Zvnc

DcHi-
toecfen

ontken-

nen van
den Ko-
ning ge-

weeft te

hebben.

gens in te gebruiken, alzoo hy zeer wys
in zyn eigen oogen was. Men gaf eg-

ter, om een fchyn aan die zaak te geven,

voor , dat hy dit deed , om Kakiali te ge-

makkelyker by zig te krygen, alzoo zy

malkanderen broeders noemden.

Hy overlci dan op Hitoe met de ge-

beraadfla- trouwlfe OrangKaja's, hoe men Kakiali
gmg met

j^g^. ^^^ reden brengen zou , befpeureii-

cfen over '^^ ^^ '^^ meefte , dat zy wel zouden

Kakiali. mogen lyden , dat men hem gevangen

nam. Men riep hem dan mede in de

vergadering, daar hy in 't ecrft niet wil-

de verfchynen > dog , nader aangemaand

zynde, quam hy met twee honderd vyf-

tig gewapende mannen , die rondom de

plaats , daar hy was, bleven oppaflcn,

zoo dat 'er voor die tyd niet aan te doen

was.

De Sadaha , toen mede op Hila zyn-

de , had 's Koninx brief daar voorgele-

zen , dog repte nu geen woord van 't

"'^^' °°'' wedergeven van 's Konings landen onder
on er a-

^jg^en Landvoogd , eifchende maar in 't

algemein weder , 't geen de E. Maat-

fchappy van zyn koning bezat, waar op

de Amboiilche OrangKaja's op Hitoe,

hem befpottende, en uitlacchende, vlak

uit zeiden , dat zy noit onder zyn Ko-
ning geftaan hadden. De Heer van den

Heuvel^ gezien hebbende, dat hy te vo-

ren niets kon uitrichten, belag de ver-

gadering nog eens,, maar op Luciéla,

beroepende beide de Kimelaha's daar me-
de, gelyk ook al de OrangKaja's.

Vanden Hy ging met de Coracora's eerft der-

Heuvel waards, en op Loehoe's ftrand, Waran
^

d
genaamd, quam Kakiali ^ metdeOrang-

ringop Kaja's van zyn aanhang , daar eerft by

Lucicla. hem , die hy ook alle zeer vriendclyk op
zyne Coracora noodigde , daar zy ook
quamen.

Neemt Hy dagt deze gaften ftil vaft te zet-

Kakiali en ten , en dus ook de Kimelaha's , en den

Hoofde
'^'^^^^'^

»
gemakkelyk aan boord te kiy-

gcn j dog de Hitoeëfen , hun Hoofden
miflcnde , maakten alarm , en daar op
gingen die Coracora's door , dog de

Hongi volgde hen tot Lucicla toe, en

gaf 'er dapper vuur op > dog zy ontlpar-

teldcn het nog.

Hy hield dan Kakiali , en elf Orang-

Kaja's, op den zo May KÏ54 gevangen >

dog hnd niemand van dai aanhang der

Kimelaha's, of van die Loehocneefcn

,

die by hem ovcrgeloopen waren, in zyn

van zy-
nen aan-

hang ge-

vangen.

ii?34.

Pitiwa-

ni's bc-

dryf" daar

o'p.

N S C H È
magt konnen krygen.

Fatiwani, die nu als Hoofd der Hi-
toccfen handelde , en voorgaf onquets-

baar te zyn, liep met een kleen vaartuig

na Hitoe, om 't volk in de wapenen te

kiygen , en met hen in 't gebergte te

vlugten , alzoo zy nu wel zagen , dat

het hen gelden zou.

De redenen , waarom Kakiali gevan- Redenen

gen was, waren deze; vanKa-
kiali's g>

I Om dat hy de wapenen tegen ons opgevat

^

en een voornemen had.^ om om te ver-

dryven , en om zich zelven meefter te

maken.

a Oiu dat by de MacafTaaren ingeroepen

had.

5 Om dat hy reeds honderd roers ofmits-

qiiettcn van vreemden gekogt , en zich van
allerlei ammunitie voorzien bad.

4 Om dat hy die van Hitoe belaji bad na
zyn nieuwe vajligbeid van Etfen \Va-
wani boven in '/ gebergte te vlugten.

f Om dat by al zes dorpen van Ceram,
te weten , Werinama , Hatocmeten,
Tobo ,. Keffing , Ccram-Laoet , en

Goram , door brieven tot afval verzogt
,

en aangezet had^ om het met hem , en

de Kimelaha's , tegen ons te houden.

6 Om dat hy ynet den ICimclaha reeds voor-

genomen hiid, onze veflingen op Loehoc
en Hitoe, af te hopen.

7 Om dat door zyn beftelling op den 1 7Ju-
ni , de dag van zyne aanfielling , 2 ma-
troozen van 't fcbip Buuren het hoofd
verloren hadden-, hebbende dus zyne in-

trede met Hollands bloed gedaan.

8' Om dat hy die van Ihamahoe en Ha-
toeaha, tegen ons opgerokkent had^ om

' onze vrienden en onderdaanen op Elipa-

poeteh vyandig aan te tafien , enverfchei-

de koppen (gelyk in deze maand al ge-
fchied was) van daar te halen.

9 Om dat hy de Javaanen, en andre vyan-
den van ons., ophield., en op zyne flran-
den befchermde.

10 Om dat hy door den Landvoogd op
Hila genoodigd , wel trots had durven
antwoorden , dat de Land\'oogd , had
hy hem iets te zeggen., by hem op ^^Bai-
leoe , of heneden in de Pagar , komeU
kon.

1

1

Dat hy met zfo gewapende mannen in

de Logie verfchenen was., en nog ruim
zoo veel volk rondom de Pagar verborgen

gehouden had.

Al welke zaaken zekerlyk van groot

gcwigt , en in zulk een man niet langer

te dulden waren.

De Heer van den Hettvcl brak onze ve- De ve-

fting op Loehoe, Bullebak genaamd, (^'ng B"'-

ontrent dezen tyd ook af. Hy oordcel-
1^^^^,^^

de die voor de Lochocnecfen ondienfl:ig,.,fgeijfo.

meincndc,dat zy te verre van hen aflag-, ken.

dog
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XÖ34. dog hy beging een grooten mifflag , alzoo

hy onze vrienden nu volflagen bloot llel-

dc voor de lagen der vyanden, die daar

door veel llouter,dan te voren, wierden.

Ook klaagden die van Loehoe met veel re-

den daar over , kerende met hun voor-

beeld aan andre Inlandei's in 't toeko-

mende ons niet licht toe te vallen, aan-

gezien men hen daar na voor de woede
hunner \'yanden dus mede bloot kon ftcl-

len.
Vanden {^j^j- Qp yeitrok de Landvoogd van

„m^i^j^r d^'i!" na c!e kuft \m Hitoe, Helde al de

degcvan-andrc UrangKaja s weer op viye voetenj

giinen, dog hicld alleen A'^X'/^/i, en T'amalcJJïden
mtgeno- OrangKaja van Wakal, gevangen, ma-

k'iaii en
' kende met de andren een nieuw contracl:

,

Tainalef-dat zy voortaan den Capitein Hitoe niet

li- meer, en geen ander dan de Landvoogd
boven zig erkennen , den Kimelaba

met zyn aanhang verlaten , en jaailyks

met de Hongi icheppen zouden. Den
inhoud vinden \\y hier nevens uitge-

di-ukt.

Eenige Artikelen , welke de

Koning van Hitoe , de O-
rangKaja's , endc de inwoon-
ders van 't Land beloofd en

gezwooren hebben voor

haar , en hare naliomelin-

gen, eeuwiglyk.

Artikel I.

Nieuw yllzoo de Koning van Hitoe , met ife
,

contvad OrangKnja's , en het gemeens volk , ze-

r^'^'' r: kerlyk iveten, de qtuide raadjlagen van Ca-

ne Hoof-pitcin Hitoe {anders KakiaH genaamd)

deiige- ah voorgenomen hebbende den flaat van de

maakt, generale Ncderlandfche Compagnie 'te

ruineeren ,
'/ land van Amboina , en Hi-

toe, 'van de goede vrede te berooven^ en-

de ten verderve te brengen^ dat ook eeni-

ge OrangKaja's , uit vreeze zyne quade

fraSlycqticn toegeflaan hebben ^ of ^ haar

infuffifani kennende zulx te beletten^ flil

hebben gezwegen^ zoo is 'ï, dat de E.

Heer Gouverneur, Antoni van den Heu-
vel , overdenkende 't geen tot de algemee-

ns ivelftand van nooden is , voorgenomen

heeft te breeken deze quade raadjlagen^

gcmelden Capitein Hitoe gevangen te ne-

men , ter regt te Jiellen, ende te flraffen

naar bebooren , alzoo hy verbroken ende

overtreden heeft het verbond met' de Covn-

pagnie gemaakt , en dat ook by hem be-

loofd , ende bezivoren was , op dat alzo

het quaad mogte geweerd , ende 't befte

verkregen werden , '/ welk nodig is tot

welftand van 't land, ende ruft van de

goede ingezetenen.

Dit al te zamen by den Konink van

Hitoe, de OrangKaja's, ende 't gemene

V volk , aangemerkt zynde , hebben 't voor

goed aangenomen , zoekende 't zelve met

K É N. 101
een opregt herte te vergelden , belyden , en-

de geven te kennen , dat de Ed. Heer
Gouverneur wcl^ ende een goede zaake
voor 't land van Hitoe heeft gedaan^ be-

loven ende zweeren by dezen, dat zy, en

alle hare nakomelingen , niemand anders

voor haren Heere, ende Hoofd willen er-

kennen , als den Goiu'erneur , die door de

Heeren Bewindhebberen van de Gene-
rale Nederlandlche Compagnie her-

waards gezonden word, gelyk zy aan den
zelven zweeren eeuwiglyk alle opregtigheid

ende trouwe te bewyzen.

Artikel z.

De Konink van Hitoe, en alle de Ó-
rangKaja's , nevens alle 't genieene volk

,

beloven gehoorzaamlyk naar te komen alle

de bevelen van den Ed. Heer Gonverneuv,
gelyk als de andere Koningen , OrangKa-
ja's , ende ingezetenen van 't land Am-
boina.

Artikel ^.

De Konink van Hitoe , ncffens de

vier OrangKaja's , ende de Hoofden van
de negryen, zullen tnet de Heer Gouver-
neur , ende OrangKaja's van Amboina,
helpen beraadflagen, van 't geene dat no-

dig is tot welftand van 't gemene land,
tot welken einde de Ed. Heer Gouvei-
neur in yder negry een Marinjo of bode
zal ftellen , die een rotting, met het te-

ken van de Generaalc Compagnie dra-
gen zal.

Artikel 4.

De Konink van Hitoe, de OrangKa-
ja's van 't land, ende 't gemene volk,
beloven zoo veel Corcorren te maktn,
ende gereed te houden, als doendelyk zal
zyn , ende te panggayen , waar 't de Ed.
Heer Gouverneur believen zal, even als

de inwoonderen van Amboina.
Artikel f.

Beloven voorders , dat wie vyanden zytt

van de Ed. Heer Gouverneur, ook hare
vyanden wezen zullen, 't zy dan de Ki-*

melaha , de Ternataanen , 't volk van
Leflidi , Cambello, en wie, ofte waar
't zoude mogen wezen, willende de zelve

te water, ende te lande vervolgen , endebe'
vegten , ende de geene welke vrinden zyn
van de Ed. Heer Gouverneur , voorftaan,

en helpen , even als de inwoonderen van
Amboina doen.

Artikel 6.

Beloven ook de Konink van Hitoe, al-

le de OrangKaja's, ende ingezetenen, geen
pitsjaringe te willen houden , ofte gemeen-

fchap te hebben , met des Heeren Gouver-
neurs vyanden , 't zy van 't land vjn
Loehoe, ofte Cambello.

Artikel 7.
Beloven ook geen nagelen, moer-nageltn

ofte fteelen te brengen ofte te vei-koopen

aan imand anders, als aan de Compag-
nie, wel verftaande, zuivert ende droogt

N 5 mie-
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i6j4, nagelen, daar voor zy de ivaardye zullen

ontfaagen , zoo als aan andere beloofd is,

ende indien imand eenigc nagelen, muer-

nagelen , ofte lieden vervoerd , ende aan

onderen verkoopt , V zy waar V zoude mo-

gen zyn , zullen V zelve de Ed. Heer

Gouverneur te kennen geven , op dat daar

over mogen gefiraft -werden.

Artikel 8.

j^lzoo Kakiali voornoemd, veel aan de

generale Compagnie fchuldig is, zoo be-

loven zy den Ed. Heer Gouverneur te

helpen , ende de nagelaten goederen van di'

to aan te vuyzen, op dat alle zynen fcbiil-

den mogen betaald iverden.

Artikel p.

Indien de Ed. Heer Gouverneur be-

vind , dat op V land van Hitoè , eenige

onnodige Fortrefl'en , ofte Jierkten , zyn, V

zy waar , of hoedanig , de zelve zouden

mogen -wezen , beloven de zelve af te bre-

ken, ende andere te helpen maken, daar

V de Ed. Heer Gouverneur believen , en-

de goed vinden zal.

Artikel lo.

^Izoo de in-woonderen van V land Hi-

toe, haar houden aan de Moorfche Re-

ligie , zoo beloofd de Ed. Heer Gouver-

neur fharen verzoeke
,

gemelde hare Re-

ligie niet uit te roeijen , maar field in een

iders believen , ofte daar by te blyven,
\

ofte de Chriftelyke Religie aan te netnen,

btgerende, dat nog de een, nog de ander,

daar toe zullen gedwongen , ofte daarom

gejlraft werden, welke artikelen, alle by de

Ed. Heer Gouverneur gefielt zynde, vol-

komentlyk van de Konink, alle de Ornng
Kaja's, ende inwoonders van V land aan-

genomen werden , helooven en zweeren met

een matacau {na des lands wyze) ende

•verklaren voor God, die alles magtig is,

mitsgaders voor alle de omfianders , die dit

contraSl hebben aangehoord , die ook als

ivaaragtige getuigen daar van konnen we-

zen , dat, indien zy dit verbond houden en

hare beloften volbrengen , de almagtige Godt
haar helpen wil, maar indien zy dit niet

naar komen , V geene zy gezworen heb-

ben , alle ongeluk , dat in de wereld is,

haar moet ovexkomen, ende verderven.

jlldus gedaan , ende befioten , op dat het

fland grype , voor ons zelven , en onze na-

komelingen eeuwiglyk , tot welken einde wy
het teken van onze handen onder dit con-

traêl hebben gefield , blyvende zulx zon-

der eenige veranderinge . Onderfiond , Ac-
tum op Hitoe in de Logic, dezen 28

Mey 1654. was getekend V merk van de

J. Konink 'van Hitoe , de naarnen van
Tanahitoemelllng , V merk van P To-
tohatou , de namen van OrangKaja's

Baros , en van Pati Tocban. In ,ken-

nijfe van my was getekend W. van Out-
hoorn, Secretaris 1ÓJ4.

Ook was de Heer v»n den Heuvel van
oordeel, dat hy die van Hitoe nu door
de wapenen verovert, en tot onzewapenen » v.i ^^ w,. c

,

dcrdanen gemaakt had.

De Hitocëlen ondertufTchen

on-

1^34.

DeHi-
tuecfcii,

DU 7.yne

a.cdagtcn,

waren i'u omc
bly, vooral die 't met ons hielden, ti;it

"" i"'^'*-

zy van dien wAxgcci^. , Kakiali, nu bevryd"^"^^^*

waren, ons ook aanwyzende, hoe de E.
Maatfchappy , die over de 70 Bahaaren
nagelen van Kakiali hebben moeil , beta-

ling \'an hem krygen zoude.

Het is egter waurfchynelyk, dat al de
andre OrangKaja's , die mede veel aan

de E. Maatlchappy ten agtcren waren

,

in hun herten m;ur van ons zogten ont-

llagcn, en dus ook van fchulden bevryd

te zyn , hopende dat zy in deze verwaï"-

ring daar af zouden konnen raken.

Daar was 'er geen een, die 't recht met
ons meende, als de OrangKaja's Cajoan,

en Boelan > ook liep 't gemeenc volk als

een llroom na de nieuwe \'ailigheid op
Wawani. Na dat nu do. }A.ee\ van den De Heer

Heuvel den 2 3 May weer aan 't Kafteel ^yfe^s

gekomen was, begon men de zaakcn tot g^"^^- *

het vertrek der Ichepen tefchikken,metenzyne*
een van welke , Heusden genaamd , de vooraeg-

Hcer Jrtus Gyfels zeer onpallèlyk zynde, S'"?''^"

den 2 Tuni na Bata\ ia vertrok , latende ,.^„ fZ,.,-', . , '
,

van den
hier de gcdagtenis, en een lylt van deHcuvcL
Hongi, zoo aanzienclyk, en fterk, als

zy nooit voor dezen geweeftwas. Ook
voórzeide hy den Heer van den Heuvel,
die zyn regecring zeer llraf begon, dat

hy maar agt maanden regeeren zou.

Dit jaar ilierven hier duizenden men-
D(.i;jn.

fchen aan de kinderpokjcns , die zig ook derpok-

zeer fterk onder de Alfoereefen verlpreidjenshier

hadden , zoo dat zy hunne meeftc dor- ^"'^

pen verlaten , en de vlugt na 't gebergte

genomen hadden.

Ontrent dezen tyd hebben die van Kc- Moord
linga , een kleen dorpken van Rarakit, °P^*i*-

een vuile moord begaan , den Koopman kit.

Balthafar Wyntjes, en den Onderkoop-
man, Abraham van der Plajf'e, die met
het ichip de Angelier na Banda ver-

trokken, en daar om ververlching aan-

gierden , ichandelyk doodllaande , ter-

wyl verlcheide gequetllen het nog ont-

vluchtten.

De Hitoeëfen, hoe langer hoe min-
YitWi-

der fmaak in de Regecring van dezen tocefen

nieuwen Landvoogd krygende , begon- vlugten

den hem. hoe langer hoe minder te ver-"* ''S*-

trouwen , en met hoopen na 't gebergte ^

te verloopen , waar toe hen de drie hoof-

den van 't land Hiioe, en de meeile an-

dre OrangKaja's, nu llerk bcgondcn aan

te zetten, waar door het dorp Hila le-

dig, onze bezetting van ververlching ge-

heel beroofd bleef, en niet in ihiat was,

om het daar te konnen harden. Hyzond
'er wel eenige boigers, en Mardheykers

in de plaats j dog dat kon weinig helpen.

De
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1634. De Ooflclyke dorpen hielden 't nog

wel met ons, mitsgaders den Radja en

Cajoan , die wy eenige foldaten byzettenj

dog die van Negri Lima namen de vlugt

na Henneheloe, en Layn, waar na toe

ook die van Ocriën en Aflaloelo zig be-

gaven , en die van Larikc , en Wakka-
lihoe Honden op 't punt om hen te vol-

gen.

De Sadaha , en de Kimdaha^s , nu

genoeg, zoo zy meinden, door ons ge-

hoond, namen voor, om zich over dit

gevangen nemen van Kakiali te wreekenj

weshalven zy 400 Maleyers met Ichiet-

geweer na Hitoe zonden, die zig op 't

Itrand van Wawani vaftmaakten.

Hun eilch Egtcr lieten de Hitoeëiên blyken , wel
aan van genegen te zyn weer af te komen, zoo

ygj "men Kakiali wilde los laten > dog van

den Heu-vel begeerde , dat zy eerft af ko-

men , en hunne veilingen afwerpen zou-

den, maar zy wilden dat niet dóen. Dus
zag men van agtercn , dat men zig eerft

meeiler van hunne vefting, eer men Ka-
kiali gevangen nam

,
gemaakt moeft heb-

ben,

't Comp- Het comptoir op Ocriën wierd toen
toir op ook geligt, van waar de vrouw van het
Oeriën Opperhoofd , M'^outer Seroy , kort te

vhiet^'an
^°^'^'" ^i^ "^S" vyand overgeloopen was

,

Seroys waarfchynelyk onder hen den cenen of
vrouw den andi'en pol hebbende, dien zy liever,

als haar man , had. Een wyf, dat ons

daai' veel quaad doen kon.

Men zond in Juni de jagten , en Co-
facora's , na de kuft van Hitoe , in hope
van 't vuur des oorlogs daar door te dem-
pen > dog dat was het regt middel om 't

De Heer meer aan te blazen. De Heer Land-
van den voogd taftte Wawani ook met i fo blan-

taft"wa-
^^ koppen, en 800 zwarten aan; dog de

wani aan. fterke regen dwong hem met cenig ver-

lies te wyken en af te trekken , zynde 't

eenige, by hem verricht, dat hy de ver-

latene vaftigheid op Mofappal veroverde,

en verdierf.

t)eSa- Ook zag men nu te laat, hoeonvoor-

^
daha zigtig men de vefting op Loehoe weg
rv^'Ir,^ genomen had, alzoo de Sadaha de O-
Kaja'svanrangKajas van Loehoe gevangen nam,
Loehoe en hen den 26 Juni na Temate voerde

,

na Ter- Jijende den Prins Siboj-i zickelyk op Lef-

fidi , hoewel men vaft ftelde , dat zy hem
al genoeg gegeven hadden , om 'er aan

te iterven. De Sadaha deed dit niet

buiten laft van zyn Koning, en toonde

ons daar by , dat zy alle maar eene lyn

trokken , en doodvyanden van onzen

Staat waren.

Fakiri De oude Fakiri , die Kimeïaha dagt
keert na te wezen, zag aan dat geheel werk wel,
"

dat daar niet van komen zou, weshal-

ven hy de twee vorige geruft op Lu-

cicla rrgceren liet , en weer na Boero

keerde.

na den

Tyand.

nate.

Bocro.
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Kort hier na liet van den Heuvel Ka- 1634;

kiali pyirigen, en dwong hen) alle zyne ^^akiati

verraueryen , en aanHagen met den Ko- ° ^^'"^

'

ning van Macafliir en de Kimelaha's te-

gen ons, omftandig te belyden, dat is,

dat zy zamen opgeftcmd hadden, ons

volflagen te bederven.

Naderhand heeft hy hem wel gevan-

gen gehouden , dog heufch gehan-
deld , wagtende na befcheid van Batavia,

om te vernemen , wat hy nu verder met
hem doen zou.

Men taftte ook veel van zyne goede- ^7" *

ren aan ; doch die konden in verre n^
^hulden

niet toereiken, om de fchulden te beta-

len, die hy aan de E. Maatfchappy ten

agteren was.

In deze tyd quam ook de oude Ko- Dood des

ning van Hitoe zeer ontydig te fterven ,
Konmgs

alzoo zyn zoon Hongilamoe nog ïejong^^g '"

was , en al 't beftier nu alleen aan Ca-

joan ftond , dat by de andren veel nyd
baarde.

Ondertuflchen vernamen de Hitoeëfen

aan de ingehaalde Maleyers, dat zy hen
tot meefters over alles gemaakt , en over

't hunne zeer weinig te zeggen had-

den.

Die van Hatoe , in 't gebergte nog ge- Hato: op

legen, leden van hen, en van onze an-^[^"^se-

dre vyanden aldaar, zoo veel aanftoot,^**

dat zy genootzaakt wierden zich na 't

ftrand, niet verre van Liliboy, daar zy
nu nog leggen, te begeven.

De Hitoeëfen, die Pa/zwa»; , een dap- Pati

per man , ooifpronkelyk van Pati Toe- ^'^'^•

ban , tot hunnen veldheer na KakiaWs
gevankenis gekoren hadden , waren tuf-

ïchen Hitoe Lama en Mamala komen
leggen, om onze bondgenoten van ons
zoo veel meer af te zonderen ; doch zy
wierden door den Commandeur, Frans
Leendertszoon Valk , derwaards van 't Ka- Door

fteel met eenig volk gezonden, ten eer-
Y'^^'^^^

ften van daar geflagen , waar na Patiiva-
*^^"'

ni die van Ihamahoe , Latoe , Hoewaloy,
en Hatoeaha, aangezet heeft, om met
25 vaartuigen Capaha te overrompelen

,

dat ook byna een goeden uitflag gekre-
gen had , alzoo zy al in het dorp gedron-
gen waren; doch Cajoan .y^ verraad nog
tydig merkende, dreef hen 'er door hulp
van onze foldaaten weer uit j waar op
de verraders van binnen, die met hem
geheuld hadden, nu ook de vlucht na-

men.
Men vond ook goed , de Baricade DeBari-

Wantrouw op Hitoelama, eenigcn tyd"^'^

door de onzen \'crlaten , weer met fo ^^^^^^

foldaaten te bezetten , en Wouter Seroy Hitocla-

daar als hoofd te leggen. ma weer

Men vergaderde nü ook weder alle^"^^^'-

de Coracora's , om de Hitoeëfen allen

afbreuk te doen, de nagelen te plukken,
en de boomen om verre te kappen. Waar

mede
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1^)34- mede Falk vertrok den zj Augufti, liep

Oerien ^(.^{^ ^a Ociiën , maande hen aan tot af-

ïoos^öor
koincn j en begon hen, daar toe niet ge-

dc onzen negen zynde,al te beftormen j dog wierd

belloimd. afgeilagen , en kon niet anders tot hun

nadeel verrichten , dan dar hy de nagel-

boomen , ontrent 't ftrand gelegen , ver-

dierf.

Ook bcfpeurde hy , terwyl hy Kakiali

nu eenigen tyd op Hila bewaard had,

dat 2,yn Hongi-volk zeer onwillig begon

te -werden, zoo dat hy voor erger, ja

een atval van allen , begon te vreezen.

• En waarlyk de inlanders wierden over

dit gedurig fcheppen zoo verdrietig, dat

vcelen van hen al vry llout bcgondcn te

fpreken , zelf weigerden die van de Uliaf-

fers ook, nagelen op de kuil van Hitoe

te komen plukken , dat men al voor zoe-

te koek moeft aannemen , zonder dat

men daar iet verder op doen dorft, niet

tegenrtaande men zeker will:, dat zymet
die van Ihamahoc gcfproken , en iet quaads

voor hadden.

Gaftmaal O™ hunne gemoederen egter wat ne-

en g«- ' der te zetten ,
gaf hy hen na zyn weder-

fdienken, komll een deftig gattmaal , en vereerde
~ ' "aan ider Gnadjo, der gene die onder 't

Kafteel behoorden , i f , en aan de on-

willige UliafTers, die op Ocriën gewei-

gcrt hadden ons eenigen dienit te doen

,

I o Ryxdaalders , aan allerlei klceden , en

aan die van Elipapoeteh fo Ryxdaalders

,

om dat zy de deur der Alfoereefen wa-

Alfocre-renj gelyk men in Oclobcr ook 300 der

fen op zelve van Radja Somiets volk op de kuil
Hitoege-^j^^ Hitoe zettede , om onze vyanden
*^^'

daar alle afbreuk te doen , waar door zy

ook , op 't halen van ettelyke koppen

zoo bang wierden , dat zy niet uit hun
neftcn dorften komen j en om 'er groo-

ter Ichrik onder te brengen , en de Al-

foereefen te meer a;m te moedigen, Hel-

de men op ider kop thien Ryxdaalders
j

ook zond men een gefchcnk aan hunnen

Koning j doch men kon hen cgter niet

bewegen langer, dan de maand Novem-
ber, te blyven.

£)gHeer I" December trok de

vanden voogd met 3 Coracora's
,

Heuvel, niet meer byeen krygen

220 foldaten , en 43 gehuurde borgers

(die meell over land gingen) noch eens

na Hitoe, om de beloofde f00 Alfoe-

reefen van Haja in te wagten j doch zy

quamen niet, en hy was gedwongen met
zyn fcheppers , die weer begonden te

grommen, na huis te keercn. Hy ont-

moette 23 jonken van den Kimelaha^ en

van de Maleyers, fchoot op de zelve, en

verbrandde een van hunne Coracora's,

zynde de andere het 's nagts daar aan

ontkomen.
In 't begin van 't jaar 163 f hebben

die van Bocro , en Amblauw onze be-

Heer
alzoo

kon , nevens

Land
hy er

N S C H E
zetting aldaar, in f foldaatcn bcftaande, i<53J.

onder fchyn van vnendfchap fchcndig

vermoord. Men zond 't jagtlVlochader-

waards met 2 chaloepen , ten deele om
dit te wreeken , ten decle om op de
vreemde vaartuigen te pallen.

OndertulTchcn had de Heer Gyfch^o^ A. 163

j

Batavia gekomen zynde, en de klagtcn^?'^^JJ.™

van de Heer CommilHu-is van den Hen- ^^^q^^^^^
vel over hem gehoord hebbende , zyngelicht.

zaaken by haar Édelhcden zoo goed we-
ten maken, dat de zelve bellooten,hem
als Commiilliris der Oolleifclic geweflen
weer na Amboina te zenden, met laft

om den Heer 'y^«fl'f«//ir«'z.Y7 te lichten, en Endoor
den ¥{i:cYjochcm Roclofszoon van Dcutecom,vzn D eu-

(bevorens ecrll Corporaal hier, en daartccom als

na Capitein op Batavia) als negenden '^'^S'^ndc

Landvoogd in zyn plaats aan te flel-voo"d
len. vervan-

Hy vertrok met 7 of 8 fchepen vang™.
Batavia, quam in Februari in Amboina,
nam van den Heir^l 't gezag aanllonds

af, en Helde Juchem Roelofszoon , ten eer-

ften in zyn plaats voor. Daar op gingen Ludela's

de Heeren Gyjels^ en de nieuwe Land-veftmg

voogd , met de magt der Coracora's ten ^^''overd

eerlten na Luciéla, kregen de velling in

korten tyd in , en hebben die verbrand.

De Heer Gyfels liet hier den Heer Cajoaa

Deutecom blyven , om de zaaken te vol-*'^. ^*P''

einden, terwyl hy de comptoiren gingH^Jg"
vifiteeren. Hy fprak geen enlccl woordaange-
vzn Kakiali; maarilelde, na dat hy ver-ftelt.

verfching na ons leger verzorgt had,
Cajoan, of TanihitoemelTen, volgens lalt

harer Edclheden, als Capitein van Hi-
toe voorcerll aan , waar over de Hitoeë-
fen noch veel gevoeliger geraakt wier-
den , alzoo zy ni(,'t gewoon waren hun-
ne hoofden van ons te krygen , maar die

zelf na hun zin te kiezen.

Hy ontbood in Mey een fchip uit De Heer
Banda, waar mede hy in Juni benoorden Gyfels

om derwaarts \ crtrok , om zyne com-verrrekt

miffie aldaar uit te voeren > het welk ge-"^^'^"'^».

daan zynde, quam hy in Septemberw eer
j"j.^'^^f^

hier.

Ondertuflchen had de Heer Deutecom Deutc-

Luciéla wel verder belegert > doch zynfecoms

a;mieg was van geen vooritjoedig gevolg,
y''"^''^'

alzoo er veel van ons volk ziek, en on-vcrrkh-
willig wierd, behalven dat 'er ook veel ting op
van de Hongi llierven, en de haall aan-Lucicla.

komende Ooftermocffon hem van zelf

wel van daar dryven zou j zoo dat hy in

April na huis keerde.

In May vertrok de Heer van denHeti- Vanden
vel na Batavia , die , over de fchande , hem Heuvel

by dit opontbod aangedaan, zeer tegen °y'^'''y"

haar Edelheden verbittert, zich niet be-^i'j^"^"^

dwingen kon eenigc vuile woorden enEdelhc-

lafleringcn tegen de hooge Rcgeering, den, ge-

den Heer Opperlandvoogd , en de Raa-''^''^^°^'

den van Indien te uiten , dat hem zeer
^^'^^^'

qua-
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1635. qunlyk bcquam^ alzoo hy daar over van

den Advocaat Fifcaal in reeten betrok-
en, en na verloop van eenigen tyd ver-

wezen wierd om zyn fchendtaal, en la-

ftcringen , opentlyk op het fchavot te

herroepen, en (dat nog verbeden wiend)

gegceflelt te werden , mitsgaders noch
die gevoelige toaf te ondergaan , dat hem
een zilvere priem door zyn tong gelto-

En door ken wierd. Hy vertrok daar op na 't

deHee- Vaderland, daar hy zedert zeer los leef-

Vader- '^^y hoewel hy nog in 't jaar 163 9 inde-

land, by ze en gene zaaken door de Engelfche
een han- natie als gevolmagtigde nevens den Heer

metlfe
Rcfident Boswel, tegen onze Maatfchappy

Engelfen gebioiikt isj doch de Heeren Bcwind-
verwor- hebberen wilden met zulkcn gcwcezen
pen. dienaar met alle reden niet te doen heb-

ben, verwierpen hem, en zeiden flUcen

met den Heer Boswel gelykwy elders na-

der zullen zien, te willen handelen.

De Heer In September vertrok de Heer Gyfels
Gyfels met Kakiali en Tamaleffi , na Batavia,

iT k"ïi en
voorgevende , dat hy zich tegen de Heer

Tamalef- "^^^^ ^''^ Heuvel, die hem aanklaagde , ver-

.finaBa- dcdigen moeft.
tavia. Jochem Roelofszoon va» Deutecom , een

tecoms^"'
™^" van den degen z)mde , regeerde

ftrafFe re- Aecht en ftraf, en hield zeer flegte aan-

gccring. teekening van de zaaken j onder zyne

regeering voorgevallen, zoo dat men 'er

niet veel van naverhalen kan.

De Amboineefen, met hem ook zoo
weinig over weg konnende , als met va»
de» Heuvel, alzoo hy noch immers zoo
bars tegen hen was, fprak hy, fchoon

2y met hunne fmalle gefcheniken nu en

dan nog al by hem quamen , zoo verag-

telyk aan, dat het niet te dulden was.

Zelf ontzag hy zig niet den Koning van

Soya te flaan , die daar na zeker Arabons

lied zong, waar door hy alle de Cora-

cora's van den Landvoogd aftroonde.

Dit maakte den baloorigen Amboi-
nees zoo aflieerig van onze natie , dat zy
maar na een goede gelegenheid wagtten,

om met alle man af te vallen.

Doet de ^7 klaagden zeer fterk 'er over , dat

Amboi- men Kakiali , en Tamaleffi , na Batavia ver-
neefenrc-voerd hadj en zeiden dat van tyd tot tyd
denioe-

^y^^ ^^ andrc OrangKaja's mede der-

af te'val- waards zouden gezonden werden, daar

Icn. van verzekerd zynde door een klerk ter

Sccretarye (zoo zommige willen, Mar-
cus de Roy genaamd, een Konings zoon,
die in Holland geweeft was) die hen ge-

zegt had, zulx in den Batavifchen briefge-

lezen te hebben.

By al welke fchynbaarhedcn nog een
derde quam , dat den Predikant Jacobus

rertrecht uit eigen autoriteit , hoewel
met een goed inzicht , de naamen van
alle de zielen opgeteekent had, om daar

door een nette fchets van den Staat der

Ambonfche fchoolen en kerken te heb-
II. Deel van Amboina.

1636.

Noote •

KEK. löj
ben

; dat de Amboineefen,quaadaardig uit-
leidden , en dat het gefchiede om te zien,
hoe veel gevangenen men vei-voeren , en
hoe veel 'er nog blyven zouden.
Met een woord moeten wy hier tuf- '-"v..^-

fchen beiden zeggen, dat in 't laatll van''^""'^"
dit jaar op Kellemoeri en Kdibon door^Poeri e«
den Bandiiichen Luitenant , Laiirens For- Kelibon
fenhtirg, over de foo fchoone nooteboo- ontdekt,

men ontdekt wierden , terwyl hy met
hef fchip Banda na Hatoemcten geweeft
was. OndertufTchen meinden de Am-
boineefen in 't begin van A. 1656, als

men hen den 2^ februari wat ernlliger

aanmaande, om op den dag der verove-
ring neerltig ter kefk te komen, dat
dit geen ander inzicht had , als om hen
dan in de kerk te overvallen, en gevan-
gen te nemen ; zoo dat zy overal ons
doen quadc en verkeerde gloffen maak^
ten.

Het was din zoo verre van' daar, dat Dievaii

zy toen in de kerk zouden komen , dat Leytimot

zy in tegendeel met pak en zak IHI na *t a"i^?ö
gebergte weken, dat men niet Voor Maart meeft na
by 't afhalen der Coracora's gewaar 't geberg-

wierdjdie zy,pas afgehaald zynde, daai-'*^-

lieten leggen , vluchtende verder alle na
't gebergte, uitgenomen dat die vah ge-
heel Noeflanivel, en de OrangKaja's van
Soya, Oerimeffing, Amahoelbe en Ha-
tive , nevens eenige huisgezinnen , als

ook de Mardheykers , by ons bleven,
onder welke huisgezinnen men daar na
bevonden heeft, dat verfcheide verraders
en fpions, geweeft zyn. Die van Bagu-
ala hielden ftand in haar dorp > dog die
van Alang, Liliboy en Hatoe, nameh
al niede de vlügt na 't gebergte. Vallen-
de openbaar de Mooren van Wakkafi-
hoe, Tapi,en deHitoeëfen toci terwyl
het bloot Larike ons alleen bleefaanhan-
gen. Op Oma vielen Chriftenen , en

Ge^^i^g.Mooren af, en die van Hatoeaha maak- nis op o-
ten zig op hunnen berg Alacca vaft,ter- ma.Honi-
wyl de Kimelaha onüe vefting op Oma '"''* > ^'^•

belegerde.

Op Honinloa waren 'er geen , daar Mooid
men eenigen ftaat op maken kon, dan op Noei-

op die van Oelat, Toehaha, Haria en
^'*°^':f'="

Poorto. Ook vielen die van Noedalaoet
^y^i daar

zeer fchendig aan de zyde van den Kime- gevangen

laha over, en die van Amet gaven gid- genomen.

zen en vaartuigen, om onze hoUte ve-
fting op 't ftrand van Hatoemetcn te over-
vallen , en den corporaal met de thien
foldaaten dood te liaan.

Zy namen ook een Coracora van Kev,
met den Predicant,Z). Jan Janjfoon Pri-

ferius, van een kerkelyke vifitc daar ver-

vallen , met z foldaten by zich , zoo als

zy , geen gedagten van eenig quaad heb-
bende, aan land gingen, gevangen, en
leverden hen aan den Kimelaha over, na
dat zy den Prcdicant zyne goederen en

O boe-
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löjó. boeken afgenomen hadden , hem noch

die gunft doende, van hem op 't flrand

v;in Papei o neer te zetten , op dat hy by

dè onze op Honimoa dus nog komen
mogt.

Lcliato Hier zat nu de Heer Landvoogd niet
belegert

^£i,-,ig benepen , niet wetende , alzoo

Hing op hy van een ilcgte bezetting alomme voor-

Oma te zien vvasj wat te beginnen. Het beile

vergeefs, -yy^s nog maar in de veilingen te blyven

,

die wel te bewaren , en ondertuflchen

fpoedig om ontzet na Batavia, met een

berigt, hoe 't hier ftond, te fchiyven.

Spyt hem Kort daar aan taftte Leliato , onze be-
•jangc- naeuwdheid merkende, ons zeil" aan, be-

legerde met 30 Coracora's onze veiling

op Oma , alwaar onze bezetting alles

verduurt hebbende, zoo vertrok hy na

Ihamahoe , daar hem Radja Pedro , Ko-
ning van Toehaha veel fpyt aandeed,

hangende in December een dooden hond,

en een bloedig verken boven de rivier

,

uit welke zy drinken moeften ; weshal-

ven , hy beil keurde om , eer de Batavi-

fche Moot quam , te vertrekken.

De Heer jviet het begin van 't jaai' KÏ37 hoor-
vanDie-

j j^j^,^ alleen tydiuDg, dat de Heer
mennc- , . -,. L ° r\
gende ^»toni van Diemen t jaar te voren Up-
Opper- perlandvoogd geworden was > maar men
land- 2.^g dien Heer met 17 fchepen , met

^°°den^'
ZOOG koppen bezet , nevens zyn huisge-

'^Zyn 2,in, en de Hecren Extraordinaris Raa-

komil den , Antoni Caan , en Jan Ottens , den
met ecni-jp Januari op Hatamoeli, een halfuurt-

den^va^n J^
beweften Luciëla , in Amboina

Indiin? verfchyncn, na dat hy den 30 Novem-
ber des voorleden jaars van Batavia ver-

trokken was.

Daags te voren had zyn Edelheid den

Heer Ottens met een chaloep na Hila ge-

zonden , om rp. den Itapd van Amboina

te vernemen ; alwaai' zy door een Ter-

nataanfche Coracora fel wierden befcho-

ten i
dog die zeer dapper van hen afge-

dreven wierd.

Voorval- Die Heer, by nagt op Hila gekomen

lenden zynde, wilde den Commandant 5'cro>' de

Heer Ot- pQoj.^ naaulyks openen, vreezendc dat
tensont-

j^-^^. ^^^^^ verraad onder fchool, einde-
'"°"'

lyk binnen gekomen, en van alles wel

onderricht ,
quam hy daags daar

aan , of den zo Januari weer by den Heer

van Diemen , by zig hebbende den Ca-

pitcin Hitoe , Cajoan , en Jbdul Rahbman,

Hoofd van 't gehugt tmul-Pawayl op

Loehoe, die zyn Edelheid een net be-

rigt van 's vyands ganfchen ftaat ga-

ven, waar op die Heer beiloot Luciëla

ten eerllen te beftormen , zonder hen

veel tyd van beraad te geven.

De Heer Hy deelde de ganfche magt , op dien

van Die- it\vc dag nog geland zynde , in drie üoc-

ft

^
md ' P^" ' §^^ '^^^ ^^^^ ^'^^ Ottgtts de voor-

Lucicla. troep, zynde 7 vaandels, of fO<J kop-

pen llerk , de mid4dfte aan den Heer

1Ö37.
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Caan bcilaande in 4 vaandels , of 416
koppen , en de derde troep aan den Ma-
joor Pierre de Cxinps ^^crk onder f vaan-

dels, 3fo koppen. Buiten deze waren by
de voortroep nog 3Ó lichte vuurroers,

en 1 1 o mannen , onder Willem Jacoh-
zoon Cojier gevoegd , de cerften , om 't

veld te ontdekken , en de laatften , om de .

ftormladdcrs aan te flaan , en de hand-

granaaten te werpen > alle welke zamen
een troep van i f zj- man uitmaakten.

Het Ichip Brédam wierd gelaft kort Vaftighe-

onder 's vyands veilingen te gaan leggen, den.waar

en die, zoo veel mogclyk, doorgefchut''}'''»'^^

te benaauwen , alzoo zy vier veftincen i,\'."'f

:*"

1 f ...,,-' . o ha^ont-
boven een aan Luciela s zuia-zyde op den lueidcn.

berg hadden , alle met ileene borilwe-

ringen aanecngehegt. In 't onderfte,

aan 't llrand gelegen hield Leliato^ en in

't bovenile Kimelaha Loeboe huis ; behalven

deze hadden zynogeenigeandrevaflighe-

den , onder den naam van Capitein Hitdo's

veilingen , die meeil met Maleyers en
vreemdelingen bezet waren.

Na dat het gebed dezen morgen ge-

daan was, trok ons volk eerll een half

uur langs ftrand, en daar na den bergop.
De vyand fchoot wel met een yzer ftuk

op hen, trof een foldaat ; dog met de
tweede fchoot viel dit ftuk voor over uit »

zyn affuit , dat een zeer quaad Ambonfch
voorteeken, en niet anders te zeggen was,
dan dat hun gefchut, en volk voor de
Holkndcrs zouden moeten buigen.

In 't aandoen van de eerfte vefting

hadden de on^en het vry quaad , dat

eenigfins toequam door wat met deo^'^"-

ftorm-laddcr5 (alzoo die te lang waren)
te rammelen , zoo dat de vyand, niet

langer konnendc fchieten , hen met ftee-

nen, en hafagayen afkeerde ; dog nadat
de onzen op de ftormladders gekomen
waren, en uitriepen , val aan mannen,
daar is weinig volk binnen , zoo waren
zy ten eerllen meefter niet alleen van die

vefting , maar ook van alle de andre , die

men ontrent thien uuren 's morgens al in

had.

Wy hadden daar voor i o dooden
, De Heet

en 30 gequetilen, en de vyand 'er bin- Ottens

nen maar twee dooden (dat te verwon- g=<l"«^-

deren was) bekomen j zynde onder onze
gequetilen de Heer Ottens^ die een To-
rana, of hafagaey, in zyn been gekregen
had.

Men vond 7 kleene ftukken gefchut,

14 baflèn, i fo groote kogels, 14 vaten

kruit , en 6 fpatten in de veftingen , en
op een andre plaats nog 10 vaatjens , ider

met ifo pond.

De bpide Kimelaha's waren 'er in ; dog
't meeftc volk was uit geweeft na t
hofch , om koft te zoeken tegen hunne

vaften. Men vond op ftrand f Coraco-

ra'!», en nog 110 andre vaartuigen, die

ten

I

I

Door de
onze ver»
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i6ff. ten dcele wcggefchonken , ten deele ver-

brand wierden.

Kakiali Dnags 'er aan quam zyn Edelheid met
veer van zyne gemalinnc, en de verdre Hoeren,
Batavia

j,., j^ veroverde veilingen , alx^'aar hy een
*^^"'"^"

dankpredikatie doen liet. Hy zond ook
ten eerilcn den Commandeur

, Jacoh

'Janszoon Patacka^ met de voornoemde
OrangKaja's na Hila, zoo om de tyding

van onze verovering te brengen , en de

gemoederen der Hitoeéfen nu eens te

polflen , te meer , alzoo zyn Edelheid

Kakiali weer medegebragt had , als ook
om den Heer I^andvoogd kennis te ge-

ven, dat liy nu mits deze ipoedige ver-

overing, niet by zyn Edelheid behoef-

de te komen.

De Heer Zyn Edelheid belafte de bovcnfte ve-
vnnDie- fting tc behouden, eil de andrcaftcwer-
incns ver-

p^j^ ^ leggende in de eerlle 400 man on-

aan t
" '^^^ '^^'"' Commandeur IVillem Jacobszoon

Koofd- Cojicr, om 't naaile bofch te doorkruif-
Karteel. fên, de nagelboomen alomme uit te roe-

jen, en den vyand alle afbreuk aan te

,
doen. Ook vonden zy hier en danr

niet alleen goeden buit van nagelen,

porcelyn, gongen, &cj maar ook meer
volk in 't bolch , als zy gcdagt hadden

,

weshalven zy wel gewapent en met groo-

te troepen, 'er op af moeiten gaan.

Daar op vertrok de Opperlandvoogd
met 1 1 fchepen , liet f fchepen voot Lu-
cicla, en verfcheen den 30 Januari 1657
hier aün 't Kalleel.

Waafom Ondertuflchen verfcheen , na die vero-
fleAm- veriner van Luciëla, noa: eeen der ge-
boineefcn , ° /-. „rr ,

° ^ ^P,
nbgniet

vlugte ürangKajas, om by zyn Edel-

afqua- heid de vrede te verzoeken j waar van de
men. reden j tob tnen daar na ontdek-

te , alleen was , dat zy niet genegen wa-
ren langer onder den barzen van Deutc-

com te Itaan. Zy lieten eindelyk aan hem
weten , dat vermits hun vingten met ge-

mcene bewilliging begonnen was , het

afkomen ook zoo wel diende te gaan

,

en dat daar toe tyd oiri te beraadilagen

van nooden was.

Lanke Die van Larike ^ ondertuflchen döór
door ons die van Wakkafihoe , Aflaloelo en meer
onder- andere ^dic in hun dorp gevallen waren,

en daar eenige menfchen dood geflagen

hadden , bei'prongen , verzochten onze

hulp door hunnen priefter , dien zy na 't

Kalleel zonden. Weshalven de Land-
voogd met 8 fchepen, en z chaloepen

daar heen gezonden wierd , die eenige

verlatene vaftigliedcn van die van Wak-
kafihoe verdierf , hebbende weinig an-

ders uitgericht, dan dat hy die van A-
lang bewoog af te komeh tot hunnen
Pati^ die by ons gebleven was , doencie

goede beloften j doch met verzoek van

uitftel.

Die van Liliboy en Hatoe
, gaven aan

tie onzen trots bcfcheid , wyzcnde hen

fteunt.
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zeer veragtelyk af, met fcedi-eiging van
hen , zoo zy weer quamen, qualyk te

zullen handelen.

De eenigcn, die 7yn Edelheid vari de
OrangKaja's aan 't Kafteel, eii ons toe- . ,-

gedaan vond , waren deze : de Koning
tJ*^gg.°"^

\an Noclïïinivel, Don Andrca^ Gd/par de dzm wa-
Frefis, Hhvekom van Hativ e, i)o« Pgdro,^en.

OrangKdja van Hotocmóeri
j Joan , ö-

rangKaja van Latoehalat , Dfego^ Pad
van Halong , Louis Gonifs , Hoofd der
Mardheykers , Martyn Antonio^ Orang-
Kaja van TawiH, Diego Makatita, Ö-
i'angKaja van Amahoefoe, Moriani, O-
rangKaja van Hative Kitsjil^ Siman Ba-
guala, Johan Bakar Beft^ OrangKajavari
Way , den Pati van Soéli

, Jan tempejfi^

OrangKa.ja van Oerimeffing , Lanrem
Mvndes, OrangKajavan Hoekonalo, en
Jordan de Sylva , broeder van den Ko-
ning van Soyii.

Die van Honimoa quamen eerft by zyn Die vari

Edelheid , klagende zeer over den Land- Hommoa

voogd van den Heuvel, die hen gedwon- ^^o"nt^
gen had zich te moeten afzonderen, al-

zoo hy hen ondragelyk plaagde met
fchepptrt , tërwyl hun landen onbebouwd,
en vrouv/en en kinderen zonder voedzel
zitten bleven } doeh boden aan ^Ityd ge-
willig tc zullen zyn tot panggayen , als

men hen maar rcdelyk handelde. Ook
verzochten Zy van zyn Edelheid, dat die

van Ihamahoe mogten werden aangetaft,

alzoo zy met hen in geen ruft konden
leven.

De OrangKaja van Tamilau , die den En die

Kimelaha geholpen had in 't afloopen van van Ta-

onze vefting, én in 't vermoorden van"^*"-
ons volk op Hatoemeten,quam mede af,

verzogt vergiffenis van zyn misdaad, al-

zoo de Kimelaha hem daar toe gedwon-
gen had , en verkreeg die na een fcherpe
vermaning. Die van Loehoe wilden wel Gedrag

afkomen, en met hun vaartuigen aan 't'^^''
^°'^"

Kaftecl verfchyncn (zoo Jbdul Rahhman)^^^"'''
quam zeggen) dog waren bevreeft , dat
de Kimelaha , de oorzaak van al hunne
onheilen

,

zou.

Die van Hitoe wilden nergens na lui- ,
En der

fiCYCn, voor d'xt Kakiali tnTamaleffi, in^"°^^"
vryheid waren. Verklaarden teeen de k"]'-,,,'':

;

Compagnie mets , doch het alleen daar Tamalc-l"-

tegen te liebben, dat de Heer van ,^ch 'i's viy.

Heuvel hunfie OrangKaja's gevangen ge- '.":''' "^'^*

nomen had , Zonder dat zy misdc'cden. *"

^'^"'

Den 1 f Februari bragt men, na lang T^e O-

! talmen (want zoo zyn de Amboincefen""",'^*'

iri hunne raadflagen) 't zoo verre , datu-y-'"
ook de OrangKajenvanLeytimorafqua-timorin
men. Zy beftonden in deze navolgende :

S^natle

Radja Kilang, Radja Soya, Siman Ema,^^^"'"''
Steven Tifera van Poeia , en Pali Oefen van
Hoctoemoeri. Deze wierden door ze-

kere gecommitteerden , die hen een ftnk

O 2 weegs

hen aantaftten, én vernielen
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weegs te gemoed gingen , in 't Kafteel

vooj- den Heer Oppcikmdvoogd gcbragt.

Zy zeiden tot vcHchooning , dat zy

vreesden gevangen na Bata\'ia gevoerd te

werden , volgens de loopende geruch-

ten, en dat zy door de oprchry\ ing der

zielen, door D. f^crtrecht ^ in die vreezc

nog meer vcrllerkt waien > voegende

daar nog vcrfcheide zaaken by , van

vveinig beliing , die hier op uit quamen:

I Dat Radja Soya , aan de Pas zynde
,

door den jegcnwoordigcn Landvoogd zeer

,%-eraztelyk bejegend y en van tafel wegge-

jaagd ivas.

z Dat de üraugKajen lan Way en Ba-

guala,, i'ajlgezet waren.

3 Dal Gyfels, Laurcns Marcus, Hoofd

van Hiftive, op Kelang bym. cvemens

gehandeld had.

4 Dat zy niet altydy als tot nog toe .^ nagt

en dagpanggayen konden ^ terwyl hunne

vrouwen en kinderen , honger leden.

f Dat^ a/s 'er eenige J'cbeppers op de Co\'\-

cora's ontbraken , zy door de Neder-
landfche Officiers met den klooten degen

oi'er boord gejaagd waren j om die tegaan

roepen.

6 Dat zy zeer quade gedagten over '/ op-

fchryven van al hun volk badden.

7 Dat men hem dwang in de predikatie te

komen
, fchoun zy iet noodigs te doen had-

den.

5 Dat de Kooplieden hen ia '/ wegen zeer

veel te kort deden.

Op alle welke zaaleen zy bchooi-lyke

herllelling van zyn Edelheid verzogten.

Zy wierden alle in genade aangenomen >

doch met een ernlligc vermaning van

zich voortaan voor zulken ontrouw te

wagten, en met toezegging , dat racn

alles na vermogen tot hun genoegen in-

fchikkcn zou. Zy bleven voorcerll nog
boven, alzoo zy geen andre huizen be-

neden hadden ; dog beloofden hunne va-

lligheden af te werpen.
tBillyk £)ic van Loehoe verzochten, dat dog

tr^^Loe-^y"
Edelheid op Cambello komen, en

hoenee- den Kimelaha^ die zich daar weer ilerk

1'enver- maakte, aantaften wilde j dog, hy oor-
woipcn. deelende , dat hem meer aan de behou-

denis van Honimoa, en aan de verdel-

ging van die van Hatoeaha gelegen was,

vond goed die laatlle eerll te gaan ver-

nellelen, om de cerfte zoo veel eer on-

der 's Compagnies gehoorza;imheid te

brengen.

Hy vertrok dan in Maart met de Hec-
ren Caan en Deutecom , met 'zyne gan-

Iche magt van fchepen, en met 8 Cora-
cora's van 't Kafteel , en quam den f
voor 't ftrand van Hatoeaha

Daags daar aan landde zyn volk, roiö
koppen rterk , die hy in drie troepen ver-
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deelde. De Majoor du Camps had den lój?.

voortroep , en trok den berg op na 't
^crovc-

dorp Cabauw, dat zy verlaten vonden. qI^^^v
Dcrhalvcn togen zy na Caylolo, op eencuCiyio^

ontoegankelyk gebergte, met fmalle we- lo-

gen
,
gelegen , alwaar zy over Icherpe

klippen moeftcn klauteren. Dit dorp

was zeer ilerk , met drie hooge muren
van op een gelegde kraaUlecn beiloten

,

waar uit de vyand met ballen en roers fel

op ons fchoot , en met hafagajcn en ftee-

nen wierp. De onzen , egter tot in de
derde befchanzing doordringende, vonden
daar een groot plein , eii. veel Ichoone
huizen, alwaar zy de vyanden dwongen
hol over bol agter af te fpringcn, wil-

den zy hun leven door de kling niet ver-

liezen. Men verbrandde die huizen,

iloopte de muuren en veilingen , en nam
zyn ruft daai- na weer in Cabauw , daar

men dien nagt bleef.

Den 6 dito liet men Cabfiuw met een

Compagnie bezet, men trok landwa:ird

in, en quam eer men het dagt voor A-
lacca, hunne hoofdvaftigheid i dog daar

viel wat anders als voor Cabauw , en
Caylolo, te doen. Zy moeften hier mal-

kandcren met rotangen tegen 'f geberg-

te ophalen, en men kon, als men nu
flormen zou , naaulyks liaan. De vyand
wierp hen Zoo ftcrk met fteenen, datzy
van boven na beneden rolden. Zy
wierden ook eindelyk, met verlies van

f üooden , afgeflagen , en hadden veel

gequetften, waar oixier vcrfcheide Offi-

ciers.

Men trok dan hier af ua Cabauw, en Be^iryf

verder na beneden, latende dit land omderAüoe-

gecn volle van ons aan deze nellen te wa- r^efen.

gen, aan de Radja's van Sahoclau, So-
miet,en Sifcocloe over, die inkoitentyd
1 6 koppen , en \ ecl buit van gougen en
porcelyn kregen, waai- mede zy teneer-

llen na huis wilden, om daar over hun-
ne vreiigde-fpcclen te hebben , dat men
hen mocft toeilaan > weidende voor hun
vertrek alle vrugt en nagelboomen ^ daar

men maar by komen kon , bedorven ;

waai" door die van Hatoeaha eindelyk ge-
dwongen wierden de vrede by zyn Edel-
heid te komen verzoeken. Dit deden Veraoek

ook de Chrillenen van Oma, en van^^"u'^_

NoefTalaoct, dog de laatlle zeer balrie- toeaha

,

gciyk , alzoo zy Kimelaha Loehoe lieten Oma , en

weten, dat zy dit maar in Ichya en uir^"^''*"

vreezc voor de Vloot deden j doch dat j^^'^^^g

zy na 't vertrek der zelve weer goed Ki-

melaha^s zouden zyn.

Die van Alang en Liliboy. lieten ook
hlyken , tot de vrede genegen te zyn;
doch alzoo zy den Matakau mc^ die van

Hitoe gedronken, en zich ilerk aan hen

verknogt hadden, was men daar nog zoo
haallig niet mede \ maar hy verzoende

zich met die van Thicl, alzoo die toon-

den'

I
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1637. den door den Kimelaha tot alles gedwon-

gen te zyn.

Die van Harocko, Samet, Kaïihoe,

Aboro en Oma , verzogtcn ook pardon

,

toonende hoe de Kimelaha 't jaar te vo-

ren hen overvallen, en in December ge-

dwongen had de Reduit op Oma te fleg-

ten,waar op zy nu, onder een zware be-

dreiging , in genade aangenomen wierden.

En die Daar op bragten zy de Hoofden van de

*^^'^^S'^' Mooren, te weten de Koning van Ha-

^crden toeaha,en hunne twee voornaamfteSeng-
adji's, voor den Heer lanDiemen^ die

hy mede op den zelven grond bege-

nadigde , belovende zy voortaan alle ge-

hoorzaamheid , en hunne nagelen aan de

E. Maatfchappy te zullen leveren.

Na deze verrichting, en bevrediging

%'an 't ganfch Eiland Oma, vertrok zyn
Edelheid met de Vloot na Honimoa, al-

waar hy den ? April in de bogt van Pa-

pero quam , hebbende pas te voren ook
die van N oellalaoct , die mede al de

fchuld op den Kimelaha fchoven , in ge-

nade, op dien zelven grond, als die van

Oma, aangenomen.

Eindelyk quamen ook die van Ihama-

hoe , klagende dat zy niet willen waar

zich te keeren , alzoo de Koning van

Ternate , en zyn Stadhouder, hen tot

gehoorzaamheid dwongen, en ondertuf-

fchen de E. Maatfchappy ook wilde ge-

hoorzaamd zyn , zeggende dat zy wel

genegen waren de oude contraéten te

vermeuwen. Men vond dan goed hen

ten dien einde aan 't Kaftecl op den aan-

ftaanden land-dag te doen komen.

Radja Radja l'oehaha^ die zich zeer flandva-

Toehalia ftig gedi'agen had , wierd van zyn Edel-
om zyn j,£,j 2eer geroemd , en met een nieuwen

fefcitón-
^^^'^ J ^" gouden hoed-band met Ictte-

ken. ren befchorJcen.

Daar op wilden de Kaflcels Coraco-

ra's weer na huis , alzoo zy nu een

maand uitgeweeft v/aren > doch de Heer

van Diemen haalde hen wakker over,

om dat zy zich hier in zeer ondankba.ar

droegen, dewyl hy hen van ryrt , en

arak voorzien had. Dit deed hen ver-

zoeken om vergiffenis, onder beloften

dat zy zyn Edelheid, daar 't hem ge-

liefde, zouden volgen.

Sibori Den 1 1 April vertrok de Opper-
by de landvoogd van voor Papero's bocht , en
Heer van

qyjjjj ^^^ i^ voor Luciela ten anker,

verfclie-
^waar hy den Ternataanfchen Capitein

nen. Laoet f
Kaitsjili Sibori, met brieven van

volmagt van den Koning, en van den

nieuwen Ternataanfchen Landvoogd van

Broekom, aan zyn Edelheid zond, als

mede met brieven van dien Koning aan

den Kimelaha. Hy quam ook met laft

om Leliato te lichten, en met den Op-
perlandvoogd alle quaadwilligen te ftraf-

fen i ook vermaande de Koning , dat
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zyn Edelheid zyne onderdanen verfcho- 1637.

nen wilde, alzoo zy geen fchuld had-
den

, maar alles den Kimelaha te wyten
was; en verzocht hem eindelyk metzy- Metver-

ne Vloot in Ternate te komen , om hem Geheide

tegen den Tidorees en Spanjaard te hel-S^jKo"
pen-

nings.

Mön zond dezen Capitein Laoef, Sibo- Leliato's

n met eenige fchepcn en Coracora's naS^^'^S ,

Gammafongi
, waar na toe men ook ienf'^"''

Leliato ontbood , die , na lang zammelcns,
nóg quam om 's Konings brief te hoo-
renjdoch hy bragt foo gewapende man-
nen mede , makende daar 111 't bofch
nog veel kromme fprongen ; dan , dat 'er

te veel Coracora's, dan, dat die fchepen
hem in de weg, dan; dat de Loehoenee- •

fen in de wapenen ^Yaren , zo dat hy einde-
l}'k nog onvcmchter zake henen gingi
zonder zich aan 's Konings brief , en
noch minder aan Siboji, te kreunen.

Daar op liet de Heer van Diemen alle Luciéla'?
de veilingen van Luciëla afwerpen, vellingen

lichtte de bezetting, en vCitrok den 24afgebrü-

April na Hitoe , waar heen hy de twee ^^'

aaneen geketende OrangKaja's, Kakia-
li en Tamalejfi, ook had doen brengen,
om te zien, of men dat land toen in drie

partyfchappen verdeeld , door hen weer
kon bevredigen.

Zyn Edelheid liet, als hy op Hitoe De Heer
gekomen was, al het volk van de Hon- van Dier

gi met parangs en bylen te land treden ,
"^'^'^•

om aan de Hitoeëfen te toonen , dat hy
't meende , en dat het hem ernft was

,

en dat, zoo zy niet fpoedig afwilden
komen , het hunne boomen gelden zou.

Op de bede der OrangKaja's van Ley-
timor wierd dit nog wat uitgelleld. Men Ontflaat

zond boden na Wawani ; dog al vrügte- Tanialef-

loos, tot dat T^w^/i»^ ontflagen zynde,''"

boven by hen quam , en hen verzeker-
de, dat zco zy af quamen, ook Kaki:ili

zou herfteld werden , dog men moeft
die van Capaha daar over cerfl ipreken

,

die dit mede toeftonden , waar op den 3

.

May de voornaam (Ie OrangKaja's van
,

Wawani voor zyn Edelheid vcrfchenen, ,^^''"*

verJclarende alleen , om 't gevangen ne- ^,,-j.„ l^^^'

men van bare twee Hoofd-OrangKaja's Wawam
gevlugt te zyn j dat ook de Heer Gyjeh, af qua-

op Hila A. 163 f gewecll zynde , Jien*"^"-

niet eens geweerdigt had , daar over te

fprekcn 5 behalvcn dat ook Cajoan , tegen

de wetten en gewoonten van 't land, door

de Hollanders Capitein Hitoe gemaakt
was ; dat zy, zoo deze zaken herfteld

wierden in vricndfchap met de E. Maat-
fchappy leven wilden, verzoekende dat

Kakiali op hunnen feeftdag mede na bo-

ven mogt gaan. Zyn Edelheid, niet ge- Doórde
negen, hem noch in vryheid te ftcllcn,Heer van

zeide dat dit nog niet wezen kon, dat
^.''^"J'^'^

hy cerft op den algemcene land-dag aan „'^^^ ^'^^

't Kaftecl verfchynen , en daar moeft fois'beveJ

O 3 ge-

Hun
erzücic.
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i''37- gclioord werden, tot welke vergadcriug

amhcii j^y j^e,i .^\\(>^ beriep. Zy gaven hier op tot
S-Jt^^ <•"•

jxiitwoord , dat zy daar niet veel '/.in in

hadden, dat men de zaaken van Hitoc

op Hitoe, en niet aan 't Kalleel, aflian-

dck-n moed.
De Opperlandvoogd , zich van hen

geen wetten willende laten voorfchiy-

vcn, zei, dat hy vcrftond dat zy, ge-

lyk als alle andre onderdaancn aan 't Ka-
lleel verfchynen zouden , en zoo zy dat

niet doen wilden, zoo konden zy aan-

llonds vertrekken, en hy zou dan we-
ten, wat hy iiiét hen te doen hadi Zy
namen het dan cindelyk met een Moor-
fche , dat is ,

geveinsde onderdanigheid

aan i doch gingen, met nieuwe vuile aan-

flagen bezwangert, weer na Wawani,
en dat op de zelve dag, als zyn Edel-

heid met Kakiali weer na 't Kaltcel keer-

de.

Sibori De Capitein Laoet , Sibori^ had on-
doct veel JertulTchcn alle dorpen van de binncn-

vaiuCn ^^"^^ ^''"^ Ceram, van Waypoetch af tot

Kimelaha Caybobo toe, van den Kimclaba doen af

afvallen, vallen, en t'eenemaal aan zich verbon-

den , waar over de Kimclaba dreig-

de zich aan hem te zulkn wree-

ken, weshalven hy t jagten, eenigefol-

daaten , en i ooo Ryxdaalders tot 't in-

koopen van eenigc nagelen verzogt j dat

egter uitgefteld wierd, tot dat hy den

30 April op Hila by zyn Edelheid quam,

„ , en hem zeide , dat Leliato , na 't vertrek

van Leii-'^^i' m-^gt^ van voor Loehoe, met de O-
atodaar rangKaja's van de Weft-zyde , en ook
op- met die van Manipa en Kelang, geko-

men was , om met behoorlyke plcgte-

lykheid 's Koninks brief te ontfangen,

dat hy ook beloofd had , 's Koninks or-

dre te gehoorzamen, de vreemdelingen

zonder nagelen te doen vertrekken > dog
alles meer uit vreeze , dan met een ware
meining -, hoewel Sihcri hem crnftig aun-

gcmaant had, dit wel na te komen. Hy
had hem ook belalt binnen if dagen
met de zyne voor zyn Edelheid te ver-

fchynen , om 't noodige voor ons, en

voor den Koning , te beramen , dat hy
ook aangenomen had te doen.

Dewyl nu Sibori hoorde , dat zyn E-
delheid in 't naalle Wciier-fiiyzoen hier

weer met zulken magt aankomen zou,

zeide hy, dat hy dan beft keurde hier

te blyven, en zyn Edelheid hier af te

wagten.

't Ver- Die van Loehoe verzoeten ook aan
ïoekdcr 7,yn Edelheid, dat men daar weer een
Loehoe- comptoir, en eenigc bezetting, leggen

ombe- wilde, om hen tegen den Kimclaba te

zetting afdekken, of daar ten minften een oftwee
jcilagen. fchepen te brengen , dog zyn Edelheid

antwoordde, dat hem aan Eoehoe noch
zoo veel niet gelegen lag, om daar be-

zetting te leggen > dog itond hen twee

N S C H
fchepen toe. Dus liet men toen dietrou- 1Ö37.

V\^e Loelioeneefcn v/cer in de pekel, al-

zoo die iehepen daar maar voor een tyd

konden blyven, en zy dan weer bloot

ilondcn.

Alle de afgevallene onderzaten dan dus

begenadigd , en weer met ons bevredigd

zynde, zoo beriep zyn Edelheid al hun-
ne OrangKaja's tot den landdag , oin al-

le verdre gefchillen af te doen, en hen
op nieuw aan ons te verbinden.

Deze begon den 16 May A. i657,enLand-dag
nien Haalde op de zelve al de vorige con- '" '^'"-

tracteuj doch de Hitoeëfe OrangKaja's ''''"•

waren 'er niet verfchenen , alzoo die Ka-
kiali ccïÜ los wilden hebben. Daar na
wilden zy wel voor den Opperlandvoogd
op Hitoc i maar niet aan 't Kalleel, ko-
mci\ Derhalven was Cajoan alleen metlWaarom

JVoiiter Seroy gekomen , zynde dit O- '^p,j^'^'-''

rangKaja Boelan wegens hoogcn ouder- ^^„„^^3.'

dom ommogclyk geweeft. jas niet

Die van Hatoe en Liliboy hadden zig verfche-

rnede met zyn Edelheid verzoent door",';"'
j- , T- j 1 Hatoe en

eenigc gezanten , die zy by zyn Edcl-LJiiboy
heids atwezen aan 't Kalleel gezonden verzoent.

hadden ; dog die van Alang , nevens die

van Wakkallhoe , Oeriën en Affiiloelo,

wilden ook niet af komen.
In deze ccrfle zitting waren ook alle Gelyk

de OrangKaja's van Leytimor, hebben- ook de

de te voren met malkandren eenige ge-^''.^'^S'

fchillen zamen^ door zyn Edelheid be-^^^yj^^^

vredigd
, gelallende , dat zy malkande- met mar-

ren de hand geven , en voortaan als vrien- kanderen,

den leven zouden.

Den 18 verfchenen die van Oma, Zaaken
Honimoa , en Noefliilaoet , ook de Moo- ontrent

ren van Latoe, Hoewaloy, en de Hci-'^'^^'*"

denen van Ccrams Suid-zyde, alwaar, na
S™^'

t aldoen van cenige kleene veriGhjllen,en Noei-

bclloten wicrd. falaoet.

I Dat zy by ons niet meer zouden fchep-
pen , clan zy by de Portugeefen gedaan
hadden y te weten een maand ^ of ten ni-

terflen vyf -weken , met belofte dat hen
alles daar buiten betaald zon -werden.

t Dat de nagelen tegen 60 Spaanfche ^ of

70 gemeene Ryxdaalders betaald zou-
den -werden.

j Dat men hare clappus-olie , en Sagoc-
Mantah betaakn zou volgens voorgaande

gebruik.

4 Dat zy de ;-y/?, en kleeden, op Honimon
voor den zclven prys^als aan '/ Kailcel,

hebben.^ en dat men op Amboina ook een

behoorlyke prys-courant maken zou.

Die van Oma vcizogten voor hunnen Ecnan-

Pati Johan , zoon van Pati Rane , eenen dre Pnti

andren, die hen gegeven wierd > en vooraf' f*'"*

eerfl nog in 't gebergte te blyven woo-"
nen , alzoo hunne huizen beneden be-

dorven waren, dat hen toegedaan wicrd.

Hy

an
imor



Z A A
1637. Hy beflifte ook de gefchillen tuiïchen

Nallahiadie van Nallahia en Amet, welke laatfte

^",,^"^f beloofden voortaan beter inethentehan-

'dekn.

Aan Kaitsjili Siborl hiefhiéde gekomen,

en in de vergadering verzocht zynde,\vicr-

den deze drie zaaken voorgehouden

;

veiAoent.

voorge-

rtelt.

Zaaken I Of die van Iha, Hatoeaha e» Latoe-
tanSibori ha.\oy ,' hmne nagelen volgens contraSlen

niet alleen aan de E. Maatfchappy moe-

ften leveren.

1 Of zy, op 7 onlbod des Landvoogds , niet

aan V Kafteel nweften komen.

5 Of zy niet gehouden "waren de Neder-
landers , /;/ tyden van nood , tegen de

vyanden te helpen.

Sibori gaf hier op tot antwoord , dat

zyn Koning daar niets tegen had , en dat

zy na niemand, dan alleen na de E. Maat-
fchappy, te luifteren hadden.

Voorftel De f Heidenfche Ceramfe dorpen,
aan, en Roemakay, Amahey, Swauko, Maka-
antwoordj-ij^j cn Xamilau , gevraagd zynde , waar-
van vyf 1 /^ 7

Ceramfe' ^^'^ ^7 ™^'- hunne Coracora s niet ver-

dorpen. fchenen waren
,
gaven tot antwoord , dat

hen zulx door den Kimelaha belet , en 't

hen onmogelyk was dan te komen.
Trouw Die van Elipapoeteh waren ons tot

^*"
^. nog toe getrouw gebleven > doch klaag-

papQgjgjjden over knevclaryen van de Kimelaha'

s

op hunne ftrandcn, en over diergelyke

zaaken van die van Honimoa, waar on-

trent zyn Edelheid beloofde ordre te

ftcllen.

Na 't vcreenigen cn wegnemen van

alle deze gefchillen, boden zy alle aan

den eed van gctrouwigheid te doen , dat

zyn Edellieid tot den 24 uitftelde , ver-

manende hen, dat zy zich daar over ecrft

wél bedenken zouden , om naderhand

geen idele uitvlugten te zoeken.

Lcüato's Den ip verfchecn Kaitsjili Sibori met
onwillig, eenige Loehocneefche Hoofden , en zei

^^
tK^

-^^^^ moeite aangewend te hebben , om
^eel (g den Kimelaha Leliato aan 't Kafteel te

verlchy- doen komen ; dog alles te vergeefs j wes-
nen. halven 'er niet anders te doen was , dan

hem door de wapenen tot zyn plicht te

dwingen , biedende zynen dienft aan , om
hem Leffidi en Cambello , met de magt
die hier blyven zou , en met die der nieu-

we geallieerde volkeren , onder 's Com-
pagnies gehoorzaamheid te brengen. Dit

was zyn Edelheid zeer aangenaam, die

hem ook ernftig daar toe aanmaande , en

dat hy aan zynen Koning uit zyn naam
verzoeken wilde , dat zyn Hoogheid bin-

nen negen maanden in Amboinr; geliefde

te komen, om nevens hem alle verdre

gefchillen af te doen , en dus dit land tot

zyn vorige ruft te herftellcn.

Sibori's
Sibori zeide, dat zyn Kor.ing daar toe

gsfprek wel genegen was > maar verzogt zyn E-

KEN. III
dclheid met zya magt eerft in Ter- 1637.

nate ; dog dit kon zyn Edelheid hem niet S^^
'^^

° ' Heer van
toezeggen. D.emen,

JVlen kreeg ook door Sibori berigt,diedes

dat de Kimelaha zyne goederen en vrou- Konings

wen al heimelyk na Kelang gezonden, ^^'"'^

en 't voornemen had, om derwaards te^o^^
vlugten, en dat 'er wel 28 vreemde vaar-

tuigen op Cambello, LeiTidi en Boero,
verborgen waren > w;iar van 'er thien ftux

zich met 400 gewapende met fchietgc-

weer in driedubbele trencheen verfterkt

hadden, en de andre waren niet minder,
dan zy, voorzien.

Hy waarfchouwde ons ook , dat de Hi-
toeëicn gedurig overvoeren , om met den
Kimelaha te beraadflagen , om 't welk te

beletten, een jagt geordonneerd wierd,
om op hen te paften, en een jacht na
Loehoe, om dat ftrand te beveiligen, en
de daar zynde nagelen in te koopen. , ,*

Op dezen dag , zynde de derde zitting,

verzochten de OrangKaja's van Leyti-
mor deze zes zaaken

:

I Dat de E. Compagnie </e Coracora's, Nader

waar medt zy dienft deden, geliefde heeCP'^^^^

of half te betalen.' '.tgÈ-
z Dat zy in 't jaar maar een maand ?»(?g-ja's van

ten gaanfcheppen. Leyti-

} Dog dat zy daarvan in de nagel-en zuiver-
^^'^'

tyd van hunne thuinen bevryd mochten
zyn.

4 Dat de officieren offoldaaten , op hurnie

Coracora's varende , hen niet mogten
fchelden.

ƒ Dat zy vryheidhebben mogten overalhun'
ne netten by de Scro's der borgers te zet-

ten^ zonder dat men die nam., gelyk tot

nog toe gefchied was.

6 Dat in hun afwezen met de Hongi ^1?^»

borgers, of andrer luiden Jlaven , in hun
thuinen vallen, nog hunne Gabba Gab-
ba, atap en vrugten, 'er Uithalen mog-
ten.

Zyn Edelheid, in plaats van hen een ?''",^"

trooftelyk antwoordt te geven,befchrobde
°^'"^"^*

hen in 't eerft wel fcherp hier over, ne
mende dit op , als of zy ons wetten wil
den voorfchryven j dog zalfde het daar
na weder aldus

:

Het eerfte poinét wierd glad af gcfla-

gen , op 't tweede wierd hen geant-
woord, dat door hen maar eens 's j&ars

gefchept, en 't vordre hen betaald" zou
werden. Op 't derde , cn vierde, dat
men 't fchelden , cn alle quade bchandc-
Ungen, verbieden zou; cn zoo 't egter
gefchicddc, dat zy dan konden klagen.

Op 't
f. dat zy overal vry mogten vif-

fchen } dog niet voor of tuftchen de Se-
ro's, alzoo dat tegen de placcaten ftreed.

En op 't 6. dat men een placcaat tegen
't beroovea der thuinen zou doen aflezen.

Die

antwoort.
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1637. Die van Hoetoemocii verzogten ook

Hoctoe-'jjg afzetting van hun Hoofd, doch die 5 Dat ze vrienden van onze vrienden ^ en

S C H
zouden leveren. 1637.

moens
verdedigde zich zoo wel, dat zyn Edel

kJag"
^
heid hen voor eeril af wees.

ever hun Den 12. dito verfchenen hier weder al-

Hoofd. Je de OrangKaja's, die den 16 verfche-

nen waren, verklarende nu wel in ftaat

en bereid te zyn om den eed te doen, en

de contraden te ftavcn.

Men ftelde hen dan deze zaakcn

voor:

^n^^^^^ I Dat zy de E. Maatfchappy getrouiv

trouw by zouden blyven.

tic Orang
j_ /)^/ ze aan de zelve alle hunne nagelen

Kaja's

ver-

nieuwt

vyanden van onze vyanden zouden zyn.

4 Dat zy op de laft van den Heer Land-
voogd hunne Coracora's afzetten j om
ons tegen onze vyanden te helpen , en ook,

op zyn ontbod , aan V Kalleel zouden

komen.

Dit fwoeren de Chriftenen op den By-
bel, zeggende, zoo waarlyk helpemyGod

almagtig, en de Mooren op haren Co-
raan, waar op zyn Edelheid hen den ze*

gen des Heeren wenfchte.

DERDE HOOFDSTUK*
De ffeer van Deutecom yf. 1657, door de Heer Ottens, als thiende Landvoogdver-

vangen. Kakiali onvoorzichtig losgelaten. V Aantajien van Leliato door zyn Edel-

heid verworpen. Patioeflen Hoofd van Hoetoemoeri gemaakt. Nader verzoek van

zyn Edelheid om 's Konings komfi hier. Kakiali komt aan V Kaftee'. Eed door

de Hitoccfen geflaafd. Verklaren niet onder den Konink van Ternate tejiaan. Eenige

verzoeken hen toegeftaan. C^LJoza ontjlagen j e« Kakiali w«r Capitein <:;«« Hitoe ^*-

maakt. A5le van zyne herftelling. Die van Alang, Liliboy, enz. beloven gehoor-

zaamheid. Eed, op de kujl van Hitoe vernieuwd. Dat ook de Loehoeneefen

,

ever en lueder doen. Zyn Edelheids gefchenk aan de OrangKaja's. Verzeild na Bata-

via. Maakt vrede met MacafTar. Gerugt wegens des Soelbehoenans toeleg op Batavia.

De Ooft-Cerammers, en Gorammers, in genade aangenomen. Nieuwe Logie op Loe-

hoe gebouwd, en Leffidi ver%oend. De Baricade op Hitoelama afgebroken. Kakiah's

nieuwe ontrouw. OrangKaja Boelan's dood. Kaltiali verzoekt Laxamana's dogter ten

huwelyk. Gedrag der Hitoeëfen hier ontrent. Hongi-tocht van de Heer Ottens , en

zyne verrichtingen by de zelve. Cambello's hardnekkigheid. Bericht der Hitoeëfen

ontrent Kakiali, zyn verdre liftige flreeken. De Heer Ottem bouwt eennieuwe Logi*

op Hila. Sibori's volk van hem afgevallen. KakiaU , en de Kimelaha , verzoeken den

Koning van Macaflar om hulp. De Heer van Diemen ito?»/ ^. lójS weer hier, en

voor Cambello, daar Koning Hhamza mede verfcheen. Gefchenk van zyn "EAt^tïó.

aan dien Vorft. De Kimelaha's beide vajlgezet. De Heer van Diemen verzoekt den

Koning, om ze aan boord vaji te zetten \ die hem LitMitogeeft, dog Loehoe loslaat.

Zyn Edelheid vernield 60 vaartuigen. Komfl op Hila. De eerfte vergadering hier.

Kalciali verfcheen niet. Verfcheide Molukfe grooten in de tweede vergadering. Wat
voor landen zyn Edelheid den Koning toezegt. Ongegronde eifch des Konings, kragtig

door de Heer Ottens wederlegt. Welken egter zyn Edelheid onder zeker beding toeftont.

De Koning vernieuwd de contraêlen. Op/lel van dex.e vernieuwde verbonden. Zyn E-
delheids vertrek met Leliato na Batavia. De Koning tragt vergeefs Kakiali by hem te

doen komen. Zyne verfchyning, en onthaal aan 't Kzi\xt\. De Heer Ottens erinnerd

zyn Hoogheid de bedongene voorwaarden. En voor al '/ vertrek der Ternataanen van
hier. £)/f v<i« Wakkafihoe , Ah.ng en "LW^boy, in genade aangenomen. ZJfCeram-

fe Coracora's weigeren voor Koning Hhumza. te verfchynen. Zyn verdere handel, en

vertrek na Loehoe. Die van Cambello weigeren hem ie ontfangen. Kimelaha Loe-
hoc's flecht gedrag ontrent zyn Koning. Hhamza's vertrek na Manipa. De Heer Ot-
tens raad den Koning nog niet te vertrekken ^ doch , tegen die waarfchouwing vertrok hy

na Ternate. De Heer Ottens vifiteert de buiten-comptoiren. Kakiali's gefprck met hem.

Cambello's wederfpmnigheid.

VDe Heer
van Deu-
tecom A.

1637,
door de

Heer van
Ottens, i jaren

all tliien-op hy

Ermits nu de Heer van

Deutecom ganfch niet be-

mind , en zyn tyd ook uit

was, zoo vond men goed
hem te ontdaan, na ruim

geregeerd te hebben
,

(waar

naderhand nog Raad van

India geworden is) en den 21 May als de Land-

thiendcn Landvoogd , en bcftierder van voogd

Amboina den Heer Jan Ottens , extraor-
^^"^'^"

dmaris Raad van India , in zyn plaats

voor te ftellenjeen Heer, die verfcheide

ampten alhier bediend had, en in de zaaken

van deze I.,andvoogdy zeer geoefFend

was.



Ï637. wias , weshalven men met reden hope

had, dat alles nu beter gaan zou.

De Hitoeclen hardnekkig daarbybly-

vende van niet te zullen aflcomen, voor

en aleer Kakiali los was, en zyn Edel-

heid overwegende, dat 'er zoo veel niet

aan gelegen lag, ot hy vry, dan gevan-

gen was, vond beft, dit eens te wagen,

en hem los te laten, gelyk hy den 20

May hem met IFoutcr Sooy na zyn lands-

lieden gezonden heeft , die hem na Hila

medegenomen , met 5 kanon-fchoten

ingehaalt, op 't ftrand van Wawani gc-

bragt, en verder jong en oud van daar,

tot in 't water , hem te gemoet loopen-

de, hem opgevat, en ten eerften Wa-
wani's gebergte opgevoert hebben.

Kakiali Nu was hy weer in 't bofch , begon
onvoor- ^^^^ fpy^ ^.^,.| ^y,., ketenen te denken , en

gdatcn"'
zwoer dien fmaad aan ons te zullen wree-
kcn.

Dit loslaten was zyn Edelheid door
Sibori , en andre wel afgeraden , dog zyn
Edelheid heeft hun goeden raad voor
dien tyd ter zyden gefteld , in hope dat

het beter uitvallen zou, als zy dagten.

'tAanta- Stbori hield ook weder aan, om Lelia-
ftenvan fg op Cambello aan te taften; doch zyn

J'J^'^'^yn
Edelheid, die na Batavia haaftte, hoop-

Edclhcid ^^ 5 dat dit weinige nu in zyn afwezen
verwor- door andrcn wel afgedaan zou werden -,

P^"- dat ook zekerlyk zou gefchied zyn , als

hier wat meer magt gebleven was > dog
daar bleef zoo weinig krygsvolk, dat men
tegen den Kimelaha niets ondernemen
kon.

Pari Oef- Ook heeft zyn Edelheid , op een
fenHooft nieuw verzoek van die van Hatoemoeri,
van Hoc-

pj^ om de gcmeene rü(\. ^ Laiirens Patioef-
tocmoen r j \ 1 ^ rr •

gemaakt. I"* > ^'^ "^ plaats van haren ürangKaja
Pedro , aangefteld ; dog aan Pedro gaf
zyn Edelheid, om zync ftandvailigheit

en trouw ons bewezen, 6 Ryxdaalders
's maands, enbelaftte, dathymetzynge-
hugt op Baguwala woonen zou.

Nader -^y" Edelheid fchrecf den 2,4 May ook
Tcraock een brief aan den Koning van Ternatc,
van/.yn by welken hy zyn Hoogheid vcrzogt, dat

nings gen het naaftc Wefter-Moeftbn geliefde

komlt hier te komen , alzoo zyn Edelheid dan
bi"- ook met een groote magt wederkecrcn

zou, om de verdre gefchillen, en vooral

die op Ceram, afte doen.

Kakiali ,nu ziende, dat alle de Orang
Kaja's van ganfch Amboina met ons weer
verzoend; en dus zyn vorige aanftagcn ge-
broken waren , te meer , alzoo de Kit/ie-

laha nu zeer zwak , en Sihori mede fterk

aan onze zydej was , vond goed ook te

veinzen, en een fchyn-vredc te maken.
Kakiali Daai- op is hy met den Koopman Se-

, °l["|-j*gj"m' , en de voornaamfte OrangKaja's van
Wawani, Kapaha, Ocrien, Aflaloelo,

Wakkafihoe , Tapi , Alang en Liliboy

II. Deel van Amboina.
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aan 't Kafteel voor zyn Edelheid op den «37'

30 May 1637 verfchenen, die ten ecr-

ite tegen hem zeide, dat hy, gekomen
zynde , om 't huid van Hitoc in ruft te

ftellen , nu van geen begane fouten wil-
de gcfproken , maar alles vergeven en
vergeten hebben , en dat men nu niet

anders denken moeft, dan om alles weer
aan vrede te helpen.

De OrangKaja's betuigden met A7*- J^^^"**
kiaWi ontflag voldaan te zyn, en nu niet door de
anders, dan ruft en vrede, te begeeren. Hitoeë-

Daar op beloofden zy de nagelen aan nie- f'=" ge-

mand , dan aan ons , te geven , en ftaafdcn
'^**^''

den eed op de contraften. Ook vraagde
zyn Edelheid , of zy den Koning van
Ternate geheel , of ten deelcn , voor hun
hoofd hielden; in geenen deele , zeiden
zy , is hy ons hoofd ; maar onze
vriend, dien wy, als hy op onze ftrand

komt, wel een Hhormat, ofgefchenk
van eer, plagten te doen.

Ook verzogten zy, dat, dewyl wy '^'crH-^-

geen vreemdelingen hier gedoogen wil-
orKler*^'

den , zyn Edelheid 'er dan cenige van den Ko-
Batavia met pascedullen geliefde verlofnmg van

herwaards te geven, op dat zy van dc^"^™"^^
zelve mogten geriefd werden, dat zyn'^'^^*"'

Edelheid toeftond ; mits dat zy geen na-
gelen opkoften, nog zy die aan hen ver-
koften , dat zy beloofden na te zullen
komen, en die dit overtraden, aan ons
over te leveren.

Zy verzochten ook eenige verlaging Eenige

van den piys der klceden,en van de ryft,
y'^''^°^"

dat zyn Edelheid aan den Heer Land-toege-"
voogd bevolen liet. ftaan.

Zy verzogten mede by hunne oude re-
geering te blyven,te weten, by den Ca-
pitein Hitoe , en de vier hoofden des
lands ; doch gevraagd zynde , wat zy
dan met Radja Hitoe deden , zeiden zy

,

dat het maar een bloote titel was , zon-
der dat hy ecnig ander vermogen had

,

dan v^oor te gaan, of boven andrcn te zit-

ten , en dat hy voor 't overige in hunne
byzondere vergadering niet zat, endaar
van niet meer wift , als Capitein Hitoe
hem uit naam der vier Hoofden gewoon
was bekend te maken.
Men vond dan, om de gemecne ruft, f^ajoan

ook goed Cajoan weer in zyn oude plaats, °"^i|^?^."'

als Orang Toeha^ of 1= der vier Hoofden, ]i"wcVr^'
of als Tanihitoemeffen ^ tï\ Kakiali, weer Capitein

als Capitein ////o«r, aan te ftellen. van Hitoe

Men ziet zyne a6te van herftcHing ing'-*"i='->^ï-

het navolgende gefchnft.

yllzoo de ingezetenen ^'<^« Hitoe door magt ^ fte
en middelen van de Generale Nederland- vair/.vnc

fche Compagnie in den jare l6of, --,'«- herfteU

lofl , ende vry gefield zyn uit het gevjelden-
''"»•

(ie tirannye van de Portugeefcn , onze aï-

gemeinc vyanden , en door de zelve iveder-

om gebragt in '/ vrye bezit , ende gebruik

P van
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1637 van baare goederen^ landen^ ende fleden^

Hit 'welk^ te vooren by gezeide Povtugee-

fcii waren -verdreven, ende dat in recom-

pens van zoo groote weldaden by vei-fcbeide

contra6lcn , verbintenijen ende eeden , de

voorfz. ingezetenen van Hitoc haar zel-

ven vryii'illiglyk hebben ondcrivorpen , ende

verbonden, aan de Hoog Mogende Heeren

Staaren Generaal der Vcrecnigdc Neder-

kndcn, en aan de gemelde Compagnie,

maar dat by verloop van tyden de zelve con-

traUen , verbintenïjfen ende eeden , byna als

vergeten , ende in velen verbroken zyn ge-

worden.

Daar benevens , dat, by verjierven van den

oa^/e« Capitein Hitoc deszelfs zoon, Ka-

kiali, in Juni 1Ö33, op 't voordragen der

Hitoeclcn Hoofden, in des ovcrledcnsplaats,

op approbatie van den Gouverneur Gene-

raal, als Hoofd, ende Capitcin Hitoc, is

gefield geworden , ende dat gezegde K-ilciali,

« befcbiildigd , voornemens te zyn gewecfi

,

denflandvan de Nederlandlche Cornpag-

nie te ruinceien , V land van Amboina en

Hicoe te perturberen , ende van deszelfs

goede vrede te berooven , en ten verderve te

brengen, waai' over in May 1634. by den

Vice Gouverneur Antoni van den \it\i-

ve\ gevangen is genomen, ende naderhandna

Bata\'ia gevoerd , waar door zedert meer

onlujlen onder de inwoonderen van Hitoc

gerezen zynde, zulx dat zy hun alle, ex-

cept de ingezetenen van Hitoclamma,(f«i/f het

dorp by de Reduit Hitoc, forterende onder

den OrangKajay Boclang, van den Ne-
dcrlandfchcn Staat hebben gefepareerd , en-

de op de hoogte gevliigt zyn , refuferende den

OrangKaja Cajoean {te vooren bedient heb-

bende'^'t ampt van TaniHitoemeflïng, by

den Heer Gouverneur Generaal Hendrik

Brouwer , ende de Raaden van India in

Batavia, /o/ Capitcin Witoe gecre'éert) daar

voor te willen erkennen nog aan te nemen

,

te meer deszelfs qualificatie , zoo voorgeven,

de ordre ende fiyl der regeringe des lands Hi-

toe, is contrarïérende , ende dat de Hoof-

den van Hitoc generalyk in vcrfcbcide on-

derhandelingen zeer inftantelyk aan den Gou-
verneur Generaal , ende zyne Raaden , heb-

ben verzogt ende gebeden , men wilde voorfz.

Kakiali (die weder van Batavia in Amboi-

na gekomen is) herjïellen , belovende, dat haar

als goede bondgenoten zullen comporteeren , V

verbond en contra^ , voor dezen met den

NedcTlandfchen Staat aangegaan, in alle

getrouwigheid nakomen , ende doen obfervê-

ren.

Den Gouverneur Generaal , ende de

Raaden van India ,
genegen zynde tot be-

vorderinge van des lands Hitoe's rujle ende

cenigheid, hebben gezeide Kakiali gelargeert

den 20 Mey paflïito, ende heden , op V
voordragen y ende verzoek van den Konink

van Hitoe, de vier Opperhoofden, mitsga-

ders alle de mindeie Hoofden van '/ Hitocc-

N S C H E.

Ichc land, by ons alhier in 't Kaftecl Vic-

toria verfcheenen , en vergaderd zynde , de

gemelde Kakiali herfield, tot Capitcin Hi-

toc aangenomen, ende geauthorifeerd , ende

in contra , den by ons gemaakten Capitcin

Hitoe , OrangKaja Cajoean van zyn Capi-

x.cm&-ampt ontlaji, ende nu in zyn vorige

qualiteit van TaniHitoemelilng gefield,

mitsgaders als OrangKay Toewa geqiiali-

ficeerd, invoegen, dat wy by dezen , tot be-

vordering van de gemcene riifie, fiellen, en

committeeren , als gezegt is , tot Capitcin

Hitoc den OrangKaja Kakiali , onder ex-

prefje conditie , dat alle voorgaande contra-

cten , verbonden ende accoorden titfjlhen den

Vereenigdcn Nederlandfclien Staat, ««-

de die van Hitoe opgeregt , van nieuws ge-

confirmeerd, ende beveftigd zullen werden

,

ende dat de voorfz. Kakiali als Capitcin

ende Opperhoofd , mitsgaders de vier princi-

pale Hoofden , de Konink van Hitoe

,

ende alle andere fmalle Hoofden , onder het

gebied van Hitoe forterende , met folemnele

eeden zullen verklaren , ende beloven de

voorfz. contracten onverbreeklyk te honden,

en te agtervolgen , gelyk de zelve hier na
volgen ende uitgedrukt zyn.

Zoo hebben ook op 't verzoek van den ge-

zyden Capitcin Hitoc , de vier Hoofden

des zelven lands , ende den Radja Hitoe

,

gequalificeerd Telouca van Capaha.

Ecrftelyk, dan zoo beloofd ende zweert
Kakiali , als Opperhoofd , ende Capitcin

van Hitoe, voor hem, en zyne onderza-

ten, als mede Cii]ocAn, in qualiteit alsTz-
niHitocmefling , ende Orai:;gKaja Toe-
wa , Solice , cj/j TotoHatoe , Baros,

als Noefatapi , ende Bamiella in qualiteit

van Pati Toeban , Hongi Lamoe , Ko-
nink van Hitoc , item alle de 'minder Hoof-
den van 't land Hitoe, voor haar, envoor

haar onderdanen , gelyk zy gezamentlyk be-

den volgens haar gebruik op den Moshhaf,
of Coraan, gezworen en beloofd hebben.

Dat zy de Hoog Mogende Herren Stazten

Generaal , zyn Princelykc Excellentie

,

ende de Ed. Heeren Bewindhebbcrcn van
de Vcreenigde Ncderlanfche Compagnie,
ende hier te lande den Ed. Heer Gouver-
neur Generaal , ende de Raaden van India,

vooral, ende inzonderhcit dni Gouverneur
van Amboina , in alles gebouw ende ge-

trouw zullen zyn, daar beneffens zweere»,

ende beloven zy, dat zy den zelven tegens

alle baare vyanden ofte die haar Ed. beoor-

logen,- te water of te lande, zullen helpen,

byftf.an, ende afiifiecren, zelfs tegen deTev-

natiunen, Kimelaha's, ende alle baare ad-

herenten (zoo lang de zelven vyandelyk te-

gens ons procederen) na uitterfie vermogen

met goed en bloed
,
gelyk getrouwe bondgeno-

1637.

ten ende vrinden fchuldig zyn, ende con-

venieerende is.

Ten laatften, zweeren, ende beloven zy,

aan niemand anders eenige garioffel-nagclen

tt
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1637 i te terkoofen dan aan de Kooplu'ulen van de

gemraale Cotnpagnic , die de zche op Hi-

toc zullen moeten ontfangen , zonder dat

die van Hitoe gehouden zyn de nagelen aan

'; Kuftccl te brengen.

Daar beneffens is goed gevonden , en tiif-

fcben de gei'erale Compagnie, ende dievan

H'itoe , bejioicn ^ dat ider zyngclvovezalvry

houden j ende niemand ter ivederzyde daar

inne zai vjerden gemolejieerd.

Zoo een dieniar van de Compagnie o^rr

//>/>, ende in ^e gebied van Hitoc hem -ver

-

flak , zullen de ingezetenen van Hitoe , op

V verzoek van de Heer Gouverneur , zoo-

danigen wederom ter hand flellen , gelyk

haar lieden overgeleverd zullen werden , die

uit den haaren bevonden , en weg geloopen

zullen wezen.

Einige dienaars van de Compagnie , de

ingezetenen van Hitoc overlaji doende , zul-

len naar c.-<igentie by den Heer Gouverneur
worden gecorrigeerd.

Indien iemand van de onderzaaten van

Hitoe een Chriften, ^tzyman^ ofte vrouw,

onder hetpretext van huwelyk , zonder con-

fent, ende voorweten.^ van den Heer Gouver-
neur tot het Moorendom bragte , zal zo-

danige voor de terfle reize verbeuren duizent

patuolen ,ten profyte van de generaale Com-
pagnie , ende zullen ^("Chrillcnen, die ec-

'

tiige Moorfe vrouwen van Hitoe halen
.y

zonder confent als voren , in gelyke poone ver-

'vallen, en wie bevonden werd voor de twee-

de reis V zelve gedaan te hebben, zal zon-

der genade aan den lyve geftraft werden. In-

gevalle de Heer Gouverneur, die van Hi-
toe tot cenige werken, ten dienjle van de

Compagnie te maken, ende te panggayen,

dcde vorderen , zullen zy zonder eenig tegen-

fpreeken daar toehelpen , mits dat die van de

Oclillva's ende Oelilima's tezamen tot zoo-

danige werken ende totpanggayen, zullen wer-

den geroepen.

JVaar tegens de Heer Gouverneur van
wegen de Hooge en Mogende Heeren Staaten

Generaal, z)»» Princelyke Excellentie, ende

de generale Compagnie , ter prefentie ende

door lafi van den Ed. Heer Gouverneur Ge-
neraal , beloofd heeft den vooffz. Kakiali als

Capitein encle Opperhoofd , mitsgaders alle

andere OrangKaja's , en ingezetenen van
Hitoe , ah haar efge natie tegens alle hare

vyanden , te water en te lande, te helpen , by

te Jlaan , ende te defenderen , daar de nood

zulx is vereifchende.

Item , dat den prys va» de ryjl , en eeni-

ge kleeden , wat civiler , als tot nog toe, zul-

len doen flellen , daar van by den Gouver-
neur eerfdaags een lyfi zal worden geconci-

pieert tot een reglement van onze koopluiden
,

lijaar tegen dat aannemen ende beloven de

nagelen zuiver, en volgens het contraSl ,ah
•voor dezen in gebruik is geweefi , te leveren,

en zal ter wederzyde , zoo wel by den leve-

raar , als by den ontfanger, trouw in ge-
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wigte moeten gedaan werden, en ider laten 1*^37=

genieten , dat hem geregtelyk toekomt.

Zuo heeft den Gouverneur Generaal ?»#-

de aangenomen te bevorderen, dat metpaffen
uit Batavia zullen varen na 7 land Hitoe,
omme op Hila voor de Reduit te ankeren

,

ende nergens anders, de Chinccfen, Maleycrs,
ende andere natiën met hare koopmanfchap-
pen, daar van de Compagnie den tol van
loper cento zal trekken, namentlyk f van
de aanbrengende koopmanfchappen,ende ^ per
cento van de waaren en contanten, die zy
uitvoeren , mits dat onze vifitatie zullen

moeten gedogen, ende geen nagelen vervoe-

ren, op poene van lyf en goed te verbeuren.

Zoo zullen ook , na exigentie van zaaken^

Met ad^ys van de Heer Gouverneur in

Amböina
, geflraft werden de inwoonderen

van Hitoe , die bevonden zullen werden dat

fecretelyk hare nagelen aan andere , als die va»
de Nederlandfche Compagnie, verkogt of
getragt hebben te verkopen , blyvênde de na-

gelen verbeurt ten profyte van de aanbren-

gers en Hoofden des lands van Hitoe.
Alle welke conditien , verbonden, ende con-

tracten, bekennen voorfz. OrangKaja's "ü^»

Hitoe ten aanhooren van alle Jmalle Hoof-
den, ende hare meejle onderdanen , tenprinci-

palen te wezen de oude ende zélve contrac- .

ten, poinHcn ende artikelen, daar mede van
ouds aan de generale Nederlandfche Staat

ende de Compagnie zyn verhonden , die zy
ook beloven gctrouwlyk na te komen. Ten
oirkonde hebben dit ondertekend. Aftum in

Amboina , in 't Kafteel Viótoria prim(^

Juni 1Ö37. Was getekent Antoni van Die-
men , Antoni Gaan

, Joan Ottens
, Jo-

chem Roelofzen van Deutccom , het

merk van L H Hongi Lamoe , Radja
Hitoe, Nama deri Capitein Hitoe. i>e

naam van OrangKaja Tanihitoemeflen.
De naam van OrangKaja Baros X. De
naam van Soelifa Totohatoe. Het tncrk

van Baramela Pati Toebatn. De naam van
Taloeko Capaha.

Die vrin Alang en Liliboy, gelyk me- Oievan

de die van de Tapi, Wakkafihoe, Oe-^'*"S'
rièn, en Aflhloelo , beloofden mede alle „'S;,
gehoorzaamheid aan ons te zullen bcwy- ven ge-

zcn. hoor-

Ook zeiden die van Hitoe , dat zy op '^ï-'n^'^^'t--

deze zes dorpen niets te vorderen hadden,
maar dat die altyd onderdaanen \'an 'c

Kafteel gewecft waren.

Daar op hebben ook alle deze Moo-
ren de oude contraften op hunnen Co-
raan bezworen, te weten, twaalf Oi'ang
Kaja's van de kuft van Hitoe, en Patt
Siwa , OrangKaja van 't Moorlchc Way,
en Naucolia , OrangKaja van Wakkafi-
hoe-, dog de OrangKaja van Larike, en

Lefli van Wakkafihoe , alzoo die ge-
trouw gebleven waren , wici-den hieron-

der niet gerekend •, en dus zwoeren de

P 2 Chri-
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liocnee-

fcn ^-c.

over en

weer
doen.
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Chiilkncn by den bybel, te weten Pe-

dro^ OrangKaja van Alang, Pedro Rom-

foi», OrangKaja van Liliboy, dog die

van Oeriën en Afl^iloclo quamen 'er niet.

Daar op deed ook de nieuwe L;md-

voogd den eed weer aan die van Hitoe,

dat hy hen, als vrienden en bondgenoo-

ten van onzen Staat, befchermen zou.

Dat ook De Loehoeneelcn , den eed aan den
deLoe- Capitcin Laoet voor den Koning van

Ternate reeds gedaan hebbende , vonden

zwarigheid om die weer aan onstedocn>

dog zyn den 51 May cgter gekomen,

en hebben mede den eed gedaan
,
gclyk

ook de OrangKaja's der Oelis van Way-
poteh , Hoclong , Anin en Laala, aan

welke de Heer Oitens den eed weer de-

de, van hen te zullen befchermen.

Na 't eindigen van den land-dag wicrd

ter gcdagtenis van den zeiven, aan alle de

OrangKaja's , 't zy Chriftenen , 't zy

'Mooren, een gefchenk van 2 leggers

Spaanfchewyn , 2 leggers Arak , 4 lalten

rys , en 400 Ryxdaalders in geld ,
gedaan

,

buiten 't welke de trouwe OrangKaja's

van Loehoe , Larike , LcJ/ï van Wakka-
fihoe, de OrangKaja van Elipapoeteh,

de Gnatohoedi Louis Gomis , Laurens

Pati van Aboro (voor 't weerbrengen van

twee Nederlanders in 't bellormen van

Alacca vcrmifh ) en Ja?; Pa« , Secretaris

van den Landraad , verfchcide fmalle ver-

7yn E-

delheids

gefchenk

aan deO-
rangKa-

ja's.

eeringen bequamen ; waar mede zy alle

zeer vergenoegd vertrokken zyn.

Verzeild Na dat nu de Heer 'van Diemen al het

naBata- noodige hier verricht had, heeft hy den
^ '*•

1 4 Juni van den Heer Landvoogd , ne-

vens de verdre officieren, en bedienden

affcheid genomen, en is met de Hceren

Caan en "van Dcutccom^ met p fchepen

en z jachten , den Batavifchen koopman
Laurens Pit toekomende , na Batavia ge-

zeild , latende nog 4 fchepen , 400
koppen en eenige chaloepen in Amboi-
na.

, , , Zyn Edelheid deed de ftad Boeton aan,

vredemet f'rn zich over vcricheide rooverycn der

Macaffar. Boctonders te wreekcn ; dog moeft on-

verrichter zake, alzoo zyn tyd vcrloo-

pen was , vertrekken. Hy gierde ook
op Macaflar aan , en maakte vrede met
dien Koning , bedingende vooral , dat

gecne van zyne ondcrdaanen na de plaat-

ien van onze vyanden, als Malacca &c.

nog ook na Amboina varen zouden ; dog
zoo 't by ongeluk gebeurde , dat zy ge-

vonden wierden , zou dat de vrede niet

breken.

Gerugt Hier ha van daar verzeilende , is zyn
wegens Edelheid den 8 Juli op Batavia's reede
desSoc-

jjjgj. 2,yn Vloot verfchenen. Hy vond

n.nis"töe- ^l^cs wel gefield, dan alleen, dat 'er een

leg op gerugt liep , dat de Soefochoenan voor-
Batavia. genomen had Batavia voor de derde maal

te belegeren.

S C H E
Na 't vertrek van zyn Edelheid qua- 1^37.

men de Ooft-Cerammers , met reden P*^
^°^*^

vreczende , dat het hen nu zou geiden ,
^ "^""i"

dewyl nu alles in Amboina, zoo te zee-Coram-
gen, bevredigt was. Dit was het gc-

Ipanfchap Kottaroewa , beftaande in de-

ze dorpen : Celor , Kcllemoeri , Keli-

bon , AfFandawan, Amoelit, Wattelo-
ni '" ' "

mcrs in

genade

aangeno-

men.

ram.

Onder, Bamraer , en ook die van Go-
die in Banda door den Heer Corm-

Hs jicolay op den 1 1 September (gelyk

wy onder de flofFe van Banda zien kon-
nen) weer in genade aangenomen zyn.

' De Capitein Laoet Sibori , en die van
Loehoe , verzogten na zyn Edelhcids \er-

trek weder , dat de Heer Ottens daar een

Logie en eenig guarnizocn geliefde te

leggen , om hen tegen den Kmielaha te

dekken. Hy ftond dit verzoek toe , zond Nieuwe

'er 2 jachten, en 20 manj waar op die^ogie op

van Loehoe ten eerften een nieuwe Lo-^J^gy^^^
gie, en wagthuis, gebouwt hebben ; 'tcnLeilidï

welk zoo veel uitwerkte , dat die vanverzüent.

Leffidi in September den Kimelaha ver-

lieten , verzoekende door Sibori met ons

bevredigt te werden.

Men brak ontrent deze tyd ook , vol- De Bari-

gens bevel van zyn Edelheid, de houte<^*^<^op

Baricadc op Hitoe Lama af, daar die van|^''°5'*'

Hitoe Lama en Mamala misnoegd overbrokcn.

waren , oordeelende , dat men ten min-
flen zoo lang behoorde gewagt te heb-
ben , tot men met den Kimelaha in vrede
was.

Andie meinen egter met reden , dat Kaldali's

zy meer voor de nieuwe flingfe gangennieuwe
van Kakialiy dan voor hem, vreesden, ontrouw,

vermits die niet naliet, ons ontrouw on-
trent de nagelen handelen , en nog op
Wawani te blyven roelten , koopende
al de nagelen op, en ons maar de helft

leverende , terwyl hy de rell na Cambel-
lo, daar 12 jonlcen lagen, deed bren-

gen.

Ondertuiïchen quamen op Leytimor
de dorpkens Amantclo , Ahoefen , en Oe-
ritetto, en ook 't verloopen dorp Ema,
van 't gebergte na beneden woonen , die

een metale ftukje , hen van Leliato gege-
ven , en waar mede zy op onze Reduit
gefchoten hadden, mede af bragten.

Den 30 Juli ftierf een van onze befte Orang-

en oudfte vrienden onder de Mooren. Kaja Boe-

Het was de OrangKaja Boelan , anders |?"
j

by de Amboineefen Latoe Li(jalayk ge-

naamd, zynde de oom van A^/é/Vj/Zi die

zig egter weinig aan zyn dood, en meer
aan 't leven van den Kimelaha gelegen

liet , alzoo hy nu zoo verre weer uitfpat-

te , dat hy opentlyk na Cambello gaan

,

en, dat nog erger was, de dochter van

Kaitsjili Laxamana^ onzen doodvyand,
ten huwclyk verzoeken dorft.

De Heer Landvoogd fprak de vier Kakiali

Hoofden van Hitoe , over het toeftaan verzoekt

\an



Z A A
1637. van zulken huwclyk, en gaf hen teken-

^;^''^™^' nen , dat zy tegen hun gegeven woord

ter\en "°S ^^ ''P
'^ gebergte bleven woonen,

huwclyk. ciflchendc, dat zy van 't zelve afkomen,
en hunne Coracora's in zee brengen , en
eenige dorpen, by hen nog aaiigehou-

drn, zouden laten vertrekken. Zy zei-

den , dat zy zig raet de zaken van Ka-
kiali^ die zeer eigenzinnig was, nictbc-

Gedrag moeiden. Wilde hy quaad doen, zyzou-

toedln
^^'^ ^^^^^ rcchx en billyk handelen,

hier on- "^Y verzochten voor die reis van 't af-

trent. zetten van hunne Coracora's in zee , om
redenen , die zy 'er byvoegden , bevryd

te zyn > dog de twee andre zaakcn zou-

den zy nakomen.
Hongi- De Heer Ottens ging cgter in den ftillcn

deH'"eer"'^y^' ^^" ^ Odober met de beroepen

Ottens.en^o^'^'^ora-vloot , bellaande in 18 ituks,

zyne ver-? jagten, z chaloepen, en 2. tinggangs,
richtingen bezet met 200 lbldaaten,in zee, gie-

^y
dezel-j.gjjjg

eeril op Hitoeaan, om, 't geen
daar nog ontbrak , te doen herftellen.

Hy liet de Coracora's op Oeriën, ftak

met de jagten over na Leffidi , alwaar

Kaitsjili Sibori , en de Sengadji Latockoli
,

• met alle de Orang Toeha's van Leflldi,

by hem aan boord quamen, en den eed

van getrouwigheid aan hunnen Koning,
en aan hem deden. Ook lag hy , op hun
verzoek , om hen tegen den Kimelaha te

dekJcen , een Compagnie foldaaten op
hun land.

Cambel- Sibori liet die van Cambello ook polf-
lo's hard-fen

^ q^ J^^ je komen , dog die waren

hcit"^"
^^'^ ^°^ '^"ê "'^^ gedegen, ewKakiali,

die 'er toen was , liet verzoeken , dat den

Heer Landvoogd van hem dog niet quaads

denken wilde , alzoo hy daar maar om
zyn bruid gekomen was.

By des Hecren Ottem komfl op Loe-
hoe vond hy een gefchil tuflchen dit , en

de kleene dorpen op Hoewamohels Ooft-

zyde, die niet langer onder hen wilden

ftaan , en verzochten zich onder onze

gehoorzaamheid te begeven. De Heer
Ottens vond daar zwarigheid in , alzoo

zy 's Konings onderdanen waren ; doch
deed het voorecrft, op dat zy zich niet

Bericht na den Kimelaha mogtcn begeven. Na
derHi-

(]jt: verricht te hebben keerde hy weer

ontrent "^ ^'^ \'m'^ van Hitoe , daar hy den 6

Kakiali. November op Hila quam , hoorende van

de OrangKaja's , dat Kakiali over de

fchande , hem aangedaan , wrokte •, dog

zy verzekerden hem, dat zyn quaadaardigc

bediyven 't land geen fchade doen, en

dat zy ten eerften van 't gebergte zouden

afkomen. Ook hadden zy hunnen Ma-
rinho na de aangehoude dorpen, Oeriën,

Wakkafihoc, en Alang gezonden , om
hen te zeggen > dat zy zig ten fpoedigfte

onder onze gehoorzaamheid hadden te

begeven.

Kakiali ondertuflchen , diens gedagtcn
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enkel maar over een bittere wraak gin- löj-.

gen, belette dit goed werk nog, en ver- ^.yn

zogt die van Ceram Laoet, om van ons^^^f^^
af te vallen-, ja riep ook de Boeroneefenfti'eeken.
tot zyn hulp, om Hitoe Lama af teloo-
pcn, en om zich van Cajoan^ die hem
m alles tegen was, te ontflaan.

Ondertuffchen had de Heer Land-
voogd ordre gclteid tot het byeenbren-
gen van bouw-lloften voor een fteene
Logie , Reduitswyze op Hila, om die
zoo ras het mogelyk was , op te bou-
wen.

Dit werk ging wakker voort, zynde De Heer

gefchikt om 'er gefchut op te leggen >
^"^"^

en 't volk der Coracora's maakte teng^n^jeu.
eerften een pallifladen-pagar , of fchut- we Logie

ting, daar rondom. op Hila

Van daar ging die Heer na Oma, daar
hy een Coracora van j Gnadjo's belafte

te maken, om 'er zamen op te fchep-
pen. Die van Hatoeaha ontfingen hem
zeer wel, en die van Aboro en Holali-
hoe zouden weer op 't ftrand komen
woonen.

Op Honimoa vond hy alles mede wel,
en die van Ihamahoe zeer vricndelyk , en
gezeggelyki maande hen, en alle andre
op de verdre Eilanden , tot trouw aan

,

waar na hy over Hitoe weer t'huis

quam.

Sibori was ondertuiTchen 60 koppen Sibori's

van zyn volk quyt geraakt, die na den ^ol'^^»"

Kimelaha waren ovcrgeloopen , waar o-^'^ÏT*^^^''
1 . p A 7 Villen

ver hy,zeer misnoegd, met een jacht na
't Kafteel voer, om den HeerLandvoogd
ook kennis te geven, dat Kakiali^ en de
Kimelaha^ boden na Macaflar om hulp
gezonden hadden , die hy vreesde, dat
wel hcht eer hier konden komen , als 't

ontzet , dat van Batavia gewagt wierd j
dogde Heer 0/?^«j-, niet bang daarvoor Kakiali,

zynde, gaf hem goeden moed, alzoo wy ^" '^'^
,

hier nog magts genoeg byeen hadden
, 5^^!["^eom dat te verduurenj dog hy beklaagde ken aan

zich mceft daar over, dat hy niet peilenden Ko-
kon,hoe het tuflchen zynen Koning,cn"'"5^'an
den Kimelaha , Hond. Macaflar

Ondertuflchen had Kakiali hulp van 4
'^^ " ^'

Coracora's van Boero bekomen } waarom
OrangKaja Cajoan fpoedigc hulp van ons,
en ten minften zo foldaaten in Hitoe La-
ma, veizogt. Men gaf ze hem tcrftondi

doch zag nu te laat de misflag van de af-

gebroken vaftigheden daar, en elders,

waar door onze befl:e vrienden voor de
woede hunncr vyanden bloot gelleld wier-
den.

Het jaar 1638 nam zyn intrede met DeHeci
de kom.ft van zyn Edelheid, de Heer van Die*

vart Diemen^ die den 24 Febniari met de"'™
Heer Extraordinaris Raad, AntoniCaan^''^^^^^'

en een Vloot van 17 fchepcn, weder in weer
Amboina verfcheen. Hy vond hier denhicr.

Koning van Tcrnate nog niet j weshal-
P J ven
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t«>8. ven hy een fpringtogt na Banda deed,

daar hy den Engellchcn Capitcin, 'Jan

Hunter^ vond, om (zoo hy zeide) bezit

Foelo Rhun re nemen •, doa alzoovan

En voor
Cambd-
lu, daar

Koning
Hhamia
mede
vsr-

khcen.

zyne commillïe daar toe niet goed was

,

wierd hy van de hand gewezen.

In April quam zyn Edelheid weder

Gefchenk
van zyn

Edelheid

aan dien

Voill

DeKime-
laha's bei-

de vafl-

geiet.

1638.

hier, en verlcheen met zyn Vloot voor

CambcUo, alzoo hem bericht was, dat

daar if jonken ingelopen waren, die hy

vooral" weg wilde nemen. Ondertunirhen

quam Koning Hhatnza den 3 May hier

ook met zyne Coracora's , en 2. van on-

ze fchcpen , zoo dat men bell: keurde

deze zaak met zyn Hoogheid eerft te o-

Vcrleggen, alzoo zich die Vorft ooktuf-

fchcn Leflidi en CambcUo nederlloeg j

hoewel hy zich wagttc, om aan land te

gaan.

Zyn Edelheid vereerde aan zyn Hoog-

heid een grooten gouden keten , en een

ilaafje goud , by zyn eerlle aanfpraak.

Daar was een algemcene vreugde over de

zamenkomft van deze twee groote man-

nen , en men hoopte alom nu wel haait

een ipoedig einde van alle de gefchillen,

onrult , en ongevallen te zien.

Het eerlle , daar zyn Edelheid van

fprak , was van de vreemde vaartuigen

,

die hy wilde aangetail, of zonder nage-

len verzonden hebben. De Koning

hield dit nog wat dralende, zeggende,

dat de beide Kimdaha's daar van de oor-

zaak waren , en dat men die eerft moeft

zien by de kop te krygen ; waar toe zyn

Edelheid dan mede ftemde , en over-

quam.
Le/iato quam by den Koning , en Loe-

boe bragt hy mede uit Ternate, die bei-

de (om den Ichyn aan 't werk te geven)

vaÜgezet wierden.

Men gaf ook z Nederduitfche over-

loopcrs aan ons over, die zich lang by

den Kimdaha onthouden hadden , en die

ons al zyne aanüagcn met Kakiali ontdek-

ten, zeggende, dat zy beiloten hadden
• met ons noit vrede te maken , maar ons

van daar te vcrdryven.

De Heer De Heer van Diemen verzogt aan den
van Dic- Koning , dat hy de beide Kimdaha'

s

, tot

^^X
^^^' i^cerder verzekering , aan boord vaft zou

KOTinq zetten ; dog hy gaf vian zyn Edelheid

om ie Mn Ldiato over, en liet Kimelaba Loehoe -weer

boord los , zonder daar eenige reden af te gc-
^^ '^ ven , waar over zyn Edelheid zeer mis-

^Dichem"oegd was. Ook fpralc die Koning, daar

Leiiato 't al den 1 6 May was , nog niet een
geeft , en -woord van die jonken op CambcUo aan
Loehoe

^^ taften } wcshalven zyn Edelheid haar

XynE-rtil 'ioor zyn kiygsvolk , 't geen wel 60
dellieid Coracoia's

,
jonken, of kleene vaartui-

yemiclt gen vernielde , deed befpringen.

ecn"^'
Daar op quam men tot Hila zamen,waar

Komft been eerft zyn Edelheid , en daar na de

op Hila. Koning , vertrok , dic 'er den f Juni quam

.

N S C H E
Hy wierd daar heerlyk, zoo door de on-
zen, als door de Hitoeëièn,ingehaalr,en

met zoo veel gefchenken van gongen,
petolen, kleeden, kleene ftukken, vif-

Icheu, vrugten, enz. bcfchonken,dat de

H:toclen de koften daar aan gedaan , in

geen 30 jaren hebben konnen te boven
komen
Men quam den p Juni eerft byeen,by Deecrfte

welke eerfte vereaderin" de Tcrnataanen^'^'^^*,'^^*

met zulken geweld en menigte in onze
Logie drongen , dat zy op verfcheide

plaatzen de houtc pagar doorbraken,
waar over zyn Edelheid die Ternataan-

fche Heeren niet weinig befchrobde,

tooncnde hen , dat zy met een veftin^

ring hier.

'g

van de E. Compagnie zoo niet moeften

handelen.

In deze vergadering viel niet veel van Kakiali

gewigt voor, dan dat m.en beiloot, iT^?- verfchecn

kiali tot de zelve mede te noodigen, die"'""

egter , onder velerlei uitvUigten, nooit

quam.

Den 11 was de t^'eede vergadering, Molukie

waar in de Koning met den Koning van groofc"

Gilolo , en Kaitsjili Ngano , verdreven
j'^Jgj^

Koning van Tidore, nevens verfcheide vergade-

andie '1'ernataanfche grooten , met ecnnng.

groote deftigheid verlcheen. Z,yn Hoog-
heid toonde , hoe de Kimdaha' s tegen de

cuntraften de vreemde handelaars gedu-
rig aangehouden , en daar door de zaa-

leen hier in een groote verwarring ge-

bragt hadden, om welke met zyn Edel-

heid te herftellen , hy nu hier zeide ge-

komen te zyn.

Daar op zeide zyn Edelheid aan zynWatvooi
Hoogheid alle de landen toe, die hem landen

door de Portugeefen onthouden waren. ?^y!'.^'^*

Ook vraagde zyn Edelheid hier op aanj^^^j^g

al de Moorfe OrangKaja's, of zy nu, 'stoeiegt.

Koninx misnoegen over 't verbreken der

contraften, en over 't bedryf der A'/>«?-

laha's verftaande
,
genegen waren de zel-

ve beter te onderhouden , en de nagelen

alleen aan ons te leveren. Ook wilde hy,

dat zy zeggen zouden , wat voor landen

wy den Koning, zederd de verovering

van 't Kafteel, onthouden hadden.

Daar op zeiden eenige OrangKaja's Onge-

van Loehoe, dat, behalven de kuft van |[|?"^
j'^j^

Hitoc, ook de 6 andre dorpen, Oeriën, Konings.

Alïïiloelo, Larike,Wakka(ihoc, Alang,

en Liliboy, onder den Koning altyd ge-

ftaan hadden j waar op de Koning niet

alleen die 6 dorpen ; maar ook geheel

Noeffanivel , wederom eifchte.

De Heer Ottens , die deze zaak in den Kragtig

grond, en ook de Maleytfche taal zeer door de

wel verftond, toonde den koning, zoo
^.^^^^

J'

met klaare oude bewyzen, als ook door^jeri^gt.

de getuigenis der Hitoeëfen zelf, bvhen
voorleden jaar in de tegenwoordigheit

van Kaitsjili Sibori gegeven , zoo zonne-

klaar , dat dit zoo niet was , dat die Vorft

zig

i



Edellieid

onder ze-

ker be-

ding toe

(laat.

1638. zig daar op voor eerft ftil hield j dog de
Welke Heer van Diemen , om te toonen , dat

MdJieiT ^^^ °"^ ^'^^^ °"^ eeiiig groot bewind over

de landen , maar alleen om den handel

te doen was , en om ook 's Konings

gunft daar door te meer te winnen , heci t

vryw'illig dat recht der E. Maatfchappy

afgeftaan , en aan zyn Hoogheid niet al-

leen groot Ceram , maar ook de gehele

kuft van Hitoe, mitsgaders alledeMoor-
fche dorpen, onder Hatoeaha, en Iha-

mahoe behoorende, overgegeven, niet,

om dat zy den Koning toequamen , maar
alleen uit infchikking en vrundfchap hem
die fchenkende, om zyn Hoogheid te

meer genoegen te geven > dog ook on-

der dit beding, dat alle de nagelen van

deze aan zyn Hoogheid nu gelchonkenc

plaatzen aan ons moeften geleverd wor-
den.

Ook beloofde hy den Koning, by 't

nakomen van dien , nog een jaarlyks ge-

fchenk van 4000 Ryxdaalders ; dog zoo
zyn Hoogheid in gebreke bleef dit na te

komen, zou de inruiming dezer gefchon-

kene landen van zelfs vervallen , dat
• land weer aan ons komen , en alles van

geener weerde zyn, 't geen nu befloten

was.

DenKo- Daar op wierden ook de oude contrac-
ning ver- ten vernieuwt, en door den Koning be-
nieuwtde^Q^f^

. j.^^ j^y ^ug Ternataanen (uitgeno-

men zynen Stadhouder , en zyn huisgezin)

van hier na Ternate voeren zou.

Om van alle deze zaaken te netter be-

wys te hebben, wierd daar van dit vol-

gende gefchrift opgeftelt.

contraC'

ten

Opttel

van die

ver-

nieuwde
verbon-

den.

Renovatie, en confirmatie van alle

de gemaakte contraden , en ver-

binteniflen tuflchen den Koning

van ternate in Molucco , ende zy-

ne onderdanen in de Landen van

Amboina , ter eenre , ende de Ne-
derlandfcbe Oojlindifche Compagnie^

ter andere zyde , mitsgaders een

nieuwe verzekeiing op het pre-

cies nakomen der gemelde ac-

coorden, en der voldoeninge van

des Compagnies voorgeflelden eifch,

en pretenlie gedaan, ende afge-

handelt by zyn MajeJleit^Sulthan

jidjal. Emir il Momenin ^ Hhani'

za Najferon , Minalahi Sjah , Ko-

ning van Ternate y ende den Gou-

verneur Generaal yAntoni van Die-

men
,

geaffifteert met de extraor-

dinaire Raaden van India ^ Antoni

Caan , ende Joan Ottens , alle in

perzoon op Hitoe aan de Reduit

in vier generale gehoude \ergade-

ringen. Adi iz, 14, if. ende 18

Juni 1658.

Den Gouverneur Generaal , en Raaden
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van India , 'we^ens de Hoog Mogende Hee-
ren Staten Generaal , zyne Hoogheid en

Vorftelykc genade , Frederik Hendrik

,

by de gratie Gods Prince van Orangie,
Gravc van Naifau, &c. ende de Heeren
Bewindhebbéren van de Vercenigde Ooft-
Indifche Compagnie in Orienten, van
tyd tot tyd met Icefwezen vernomen en ge-

zien hebbende , het verloop van zaaken
en de gerezene iroublen in deze Amboin-
fe quartieren

, principaal met de onderda-
nen des Koninx van Ternate, ter zake
van hare gepleegde trowwloosheit in "'t ver-

hopen en leveren hunner nagelen , aan
vreemdelingen , die hy haar jaarlyx van
JN^acafTar, Java, en andere landen , ingroot

getal ivelgewapend zyn verfchenen^ mits-

gaders by de zelve doorgaans tegen de Ne-
derlanders befchermd , en aangehouden j

gans contrarie de hezvuoren folemnele con-

traSfen, en verbintcniffeny fuccejjïve met
de Nedcrlandfchc Compagnie aangegaan^

en gemaakt y zodanig , dut niet alleen ge-

melde Koninx onderdanen tnet ajfiflentie der

gezeide vreemdelingen al over eenige jaren^

om hare)!, myneedigen hoozen iville , en vuil

gewin te doen, tegen de Nederlanders in

oorlog hebben durven uitberfien , en met
veel bloedftorting ter xvederzyde tot noch

toe daar in gecontinueert ^ maar ook des

Compagnies onderdanen ^ door quade in-

duElien , en dreigementen , zoo verre ge-

bragt , dat hun buiten hare gehoorzaam-
heid begeven , de wapenen tegen de zelve

mede opgenomen , en hun onder den Ki-
mclalia Leliato (Stadhouder vuegens ge-

melden Konink van'Vtxnxx.ty in deze quar-
tieren) te vervoegen gemengd hadden , der-

halven zoo is de zake met ernft by der

hand genomen^ en zyn bovengemelde E-
delhcid , de Gouverneur Generaal, per-

zonelyk met een aanzienlyke macht van
fchepen en volk '/ gepajjeerde Wefter-
MoefTon A. i6]j uit Batavia herwaards
vertrokken y en ter eerfier aankomfie ftor-

menderhand meefier geworden^ van gemel-

de Kimelaha's flerkte , en van der vreem-

delingen acccs-plaatzen op Luciëla , bren-

gende voorts alle des Kaftcels onderdanen^

door ontzag van wapenen , en minnelyke

aanfpraak^ tot haar vorige gehoorzaamheit,

en fchuldigen pligt, egter ten principalen

voor die tyd aan de kufie Ceram, daar

't bleef refleren , niet ivyders verrigtende
,

ten aanzien van de verfchyning van des

Koninx afgezant , Kaitsjih Sibori , Capi-

tein Laoet , uit Ternate , met commifiie ,

om nevens zyn Ed: de onlufien tot vrede

te helpen afhandelen ; doch niet alleen doe^

maar ook voor dezen doorgaans ondervon-

den zynde, dat gemelde gezanten ganfch

weinig refpeU ofte gezag hy des Konings

onderdanen in deze quartieren in dezen

gehad hebbin^ zoo wierd by den Gouver-

neur Generaal, en Raaden van India,

hoven

1638,
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bovengemeld^ tot lolkomen heflegtinge

der gerezen troiibelen , en verzekeringe , dat

de Nederlanders in 't toekomende volgens

de oude vernieuwde bezworene contraèlen,

de nagelen alleen zouden genieten
,

ganfcb

fwdig gcagt , en dienftig geoordeeld^ zyne

Majelteit van Temate by den Gouver-

neur Generaal meer genoemd perzonelyk

i» deze quartieren verfcheen , en derhal-

ven den gezeiden Koning met brieven^ om

hertvaards te komen , vrindelyk verzogt
,

mitsgaders daar op in antwoord ontfangen

hebbende, dat zalx gerefolveert was,

wanneer hem gerejlitueerd wierden zoda-

nige plaatzen, als ten tyden der verove-

ringe van V Kafteel in Amboina by den

Admiraal Steven Verhagen A. löof.

onder de Portugeefen niet fubjeSl , en

zedert de Nederlanders toegevallen zyn,

heeft de Gouverneur Generaal zich op

die beloofde conditien op de tweede maal

7nct een aanzienlyke magt alkier zoo ty^

delyk laten vinden, dat zyn Majeftil on

S C H E
Dat van hier met hem na Molucco

zal voeren alle de Ternatanen , zoo groo-

te als kleine, met vrouwen en kinderen,

Jlaven en ommeflag , zonder daar eenige

creatueren van te laten, of ook naamaals

buiten des Generaals kenniffe herwaards

te zenden.

Dat gene vreemde negotianten , V zy
Europiaanfche , of Indiaanfche natie , nie-

mand uitgezondert , by zyne hier verbly-

vende lands - onderdanen op hare flranden

1Ö3I.

zullen werden gepermitteerd , anders, ah

trent drie maanden is nagekomen , egter

in der yl by hem heeft laten ontbieden

alle deszelfs onderdanen, in deze quartie-

ren refiderende , welke als nu nevens de

Nederlandfche Chrillenen en Mooren,

fubjccïen , mitsgaders hunne bondgenoten

(uitgezondert den neutralen Capitein Hi-

toe , die zig abfenteerde) al te zamen ver-

fchenen, en ter dezer generaale vergaderin-

ge gecompareerd zyn-y zoo zyn de Gou-
verneur Generaal , en zyn Koninklyke

Majefteit van Tcrnate meer gemeld, met

advys haarder Raaden bevorens aandag-

telyk gelet en overlegt hebbende, by wat

middelen de onlujlen dezer landen wegge-

nomen , de vreemde handelaars geweerd,

de Nederlanders van 't genieten van de

vrugten der contraSien , ende hen alleen

competerende nagelen , voortaan verzeekert,

en den Konink van Ternate daar en tegen

zyne toegezegde pretenfie ingewilligd en toe-

gejiaan mogten werden , jegenwoordig ter

wederzyde , voor va/i bondig en onverbre-

kelyk overeen gekomen, verfproken, en ge-

accordeert in maniere als volgt , te we-

ten.

Eerftelyk , werden by dezen vernieuwd,

of in kragt geconfirmeert en gecontinueerd,

zodanige contraSien, accoorden, en verbin-

tenijfen , als van tyd tot tyd tufj'chen ge-

meldcn Konink en zyn onderdanen met de

Nederlandfche Compagnie in de Mo-
luccos , ende in deze quartieren

,
gemaakt

,

mitsgaders tegenwoordig nog wel bewaard,

onder den Nederlandfcn Gouverneur in

Amboina beruflende zyn, voor zoo veel

in deze niet contrariei'en.

Ten tweeden, beloofd zyn Majefteit,

tot volkomen rufie der Amboinfe landen,

en verzekering , dat gemelde contracïen,

zonder eenige inbreuke voortaan precies zul-
' Itn agtervolgen, als namentlyk.

die met goede pas-ceduls van den Gou-
verneur Generaal uit Batavia verzien ko-

men , welke dan nergens anders zullen mo-
gen ankeren , als op de vier naarvolgende

hooft-plaatzen , te weten , voor V Kalleel

Viftoria in Amboina, op Hitoe aan de

Reduit, op Loehoe en Cambello, zon-

der meer , om haren handel te dryven,

mits dat geen nagelen vervoeren. Item
dat, alvorens vertrekken , door de Neder-
landers, ende Hoofden der zelfde plaat-

zen perfe£l zullen gevifiteert , en dien aan-

gaande by ondertekening» van de vijita-

teurs op hunne pas-ceduls verklaring wer-
den gedaan, dat zy geen giroffels-nagelen

,

fieelen, nog moer-nagelen , zyn inhebbende,

op poene van te verliezen lyf en goed, ten

profyte van 'den Konink, en de Neder-
landfche Compagnie.
Dat mede insgelyks getrakteerd zullen

werden , die buiten vry-geleide van zyn
Ed: den Gouverneur Generaal , in deze
quartieren , of op eenige ongeoorloofde plaat-

zen, verfchynen.

Dat de Nederlanders , zoo tot weeringe

der gemelde onvrye negotianten , en alle an-
dere onderkruipers , met hulpe van des Co-
ninks onderdanen , als om de nagelen te ont-

fangen, te aller wegen , en acccs-plaatzen

op des Koninx landen zodanige Forten , va-
fiigheden, of mindere gebouwen zullen mo-
gen maken , en haar guarnizoen houden

,

als V hun believen zal, en zy te raden zul-

len werden, waar in des Koninx onderda-

nen ook verbonden blyven haar te ajftfie-

ren.

Dat des Koninx Inlaniche fubjeSïen , die

hun tegtns de voorfz. contraSien , ofte des

Koninx bevel, eenigzints mogten komen te

vergrypen, by den Nederlandfchen Gouver-
neur in Amboina , als 7 principaalfie gezag
hebbende , en den commies ofte Stadhouder,
welke zyn Majefteit voornemens is hier te

laten, of te zenden, naar bevindinge van
zaaken zullen worden geflraft.

Dat ook ''s Koninx Onderdanen, zooOdi-
fiva's als Oclilima's , en de Nederlanders
met hare fubjeSten, onder den anderen niet

alleen gelyk vrienden , maar als broeders^

in eenigheid leve», en van wederzyde ge-

houden zullen wezen den anderen in ty-

den van nood met zodanige magt, als elk

bybrengen kan, promptelyk teaffijleren, en

te helpen defendeun. Dat
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«638. Dat de zelve Koninx onderdanen by ee-

nige 'voorvallen^ mede gehouden zullen we-

zen met de Nederlanders ncffens bare on-

derdanen , eens 'j jaars te panggayen , om
de ronde te doen , eenige quaadwillige zyndc^

te ftraffcn , of zodanige andere dicnften , als

denN ederlandlchen Gouverneur , en 'j Ko-

ninx Commies, tot des lands rujl, en ver-

zekeringe zal hebben voor te dragen , mits-

gaders op V ontbieden vangernilden Gouver-
neur eens in V jaar by den anderen te ko-

men ^namentlyk V cene jaar aan V K;ifteel,

en V volgende op Loehoc, of ter plaatze ^

daar de ^voornoemde Stadhouder zyn refi-

dentie houd^ omme aldaar een yder te hoo-

ren , de differenten by te leggen , en elk naar

vermogen rcgt te doen.

Ten derden, zoo accordeerd de Gou-
verneur Generaal aan den Koninkvan'Tcr-
nate , volgens zyn verzoek , onder expreffe

conditien dat de meergemelde contracten aan
de Nederlandfche Compagnie voortaan

geprefleerd^ ende de nagelen ten pryze van
zejiig realen van achten in fpecie ^ ofte ze-

ventig realen courant , de Bhaar van ffo
fond Hollands zuiver en droogt aan haar
alleen verkogt , en geleverd zullen werden

,

ö/, V contrarie doende, dat dezen nul en van
geender -waarde , zyn zal. En beloofd zyn
Ed. niet alleen zodanige plaatzen , en vol-

keren, als A. löof. wanneer het Kafteel
in Amboina door den Admiraal, Steven
Verhagen , van de Portugefen vermeeflert

•wierd, buiten fubjeSlie der Portugefen ge-

•weejl , en zedert de Nederlanders by-geko-

wen zyn , maar ook alzulke landen , als na
die tyd met de Nederlandfche Compagnie
•üerbinteniffe hebben gemaakt , namentlyk

Boero , Manipa, Kelang, Bonoa, Af-
fahoedi , Liflabatta , Leflïdi &c. in te

ruimen > ende zyn de verzogte plaatzen , die

den Generaal daarenboven, onder conditie

als voren, aan den Konink inruimd, en on-

der deszelfs fubjc£lie field , de volgende

,

te weten.

Het geheele land van Ccram , met alle

de dorpen , daar op gelegen
, geene uitgezon-

dert. Item op het Eiland Uliafler de

Mooren van Iha, en Mahoe , met de

kleine negeryen die daar onderforteren, na-

menlyk , Pia NoUot , Oeroe , Hattala

,

ende Mattelati,«« op het Eiland Ovm, of-

te Boangbefïï , de vier Moorfe dorpen

,

Hatuaha , Cabauw , Kailolo en Hola-

lioe.

Mits dat egter begrepen , en behouden

hlyven, onder de zelfde pointlen, die hier

voeren gefpecificeerd flaan , en de Neder-
landfche onderdanen evenwel, gelyk voorde-

zen, op Cenms-kufi zullen mogen Zagoc
maken , mitsgaders haar gerieflykhedcn ha-

len zonder eenige tegenfiand of misnoegen.

Zoo en zal zyn Majejleit , of deszelfs on-

derdanen , ook niet vermogen de afgefiane

II Deel van Amboina.

KEN. lit
onderdanen

, op Cerams kufie , en elders

,

meer laften , of bezwaarniffen op te leggen,

als zy by de Nederlanders gefupporteerd
hebben.

Insgelyks confirmeerd hem den Gouver*
verneur|Generaal ook met de uitfprake, ge-
daan by de vier Hoofden van Hitoc, na-
mentlyk Kajoan, OrangKay Tocha, en
Tanahitoemerting

, Baros, Noefatapi,
Barmailla , Pati Toeban , ende de zoon
van den zieken Keilifoe Toeto Hatoe, in

abfentie van Kakiali , Capitein Hitoe,
en Toeloecabefli van Capaha ganfch con-

trarie haar verleden-jaarfe gezamentlyke
verklaring aan zyhgemelde Ed., dat de Ma-
jefteit van Ternate , als Konink en gebieder

over de dertig Hitoeëfche negeryen , erken-
nen en aannemen op de zeven dorpen aan de
Zuid-zyde van dat land gelegen , met na-
me, Oerièn, Aflaloelo, Larike, Wak-
kafihoe, Alang, Liliboy en Hatoe, die
ten tyden der verovering van V Kafteel me-
de onder de Portugeefen hebben geforteerd

,

'

zulx die als nog zyn , en blyven onderdanen
van de Nederlanders , hoewel zy hun
zedert vierjaaren herwaards tegen de zelve
onder die van Hitoe geoppozeerd, en daar
over fzyner tyd haare ftraffe te verwagten
hebben , des dat gemelde dertig dorpen nu
fubjeSlen des Koninx mede verbonden blyven
als vooren.

Zoo werd ook ter wederzyden beloofd, dat
des anderen onderdanen , V zy Chrittenen
of Mooren, zoo wel in deze, als de Mo-
lucfche quartieren, niet en zullen vermogen
van haar aangenomen geloof te brengen

^
fchoon daar zelfs om mogte verzoeken, nog
ook malkanderen , op die of eenige andeie
wyze, eenig volk te onttrekken, maar clkby
V zyne te laten , onder conditien als voren
verhaalt is.

Wyders accordeerd den Generaal aan zyn
Majefleit , dat , wanneer in de Moluccos
eenige Ternatanen, of andere zyne fubjec-

ten,vryeperzoonen, als by den vyandover-
gelopen wezende,en Gechriftend o/"Moors,
wederkomende,gelyk V contract medebrengt,
en tot nogtoe isgefchied ,de zelve door deNe-
derlanders , 0/ Ternatanen, niet aange-
fproken, maar hen toegeftaan zal werden

,

V zy onder de Nederlanders tot het Chri-
ften geloof, of den Konink by het Moors-
dom , zonder eenige perfuafte , te blyven,

onder welke conditie ook begrepen blyven al-

le Spanjaarden , Portugeefen , Tidore-
fen, Pampangers, Chinefen, Japanders,
en andere, die van de vyand komen over-

loopen.

Maar eenige flaven , insgelyks overkomen-

de, zullen weder by haar meefters moeten

gaan , of, Mardykers willende wezen , zalde
Compagnie daar voor aan den eigenaar be-

taalen de zomma van zeftig Ryxdaalders

van 8. en half in geld, en de andere helft in

kleede».

CL rCQT

if4'i.
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J^'oor gelyke prys^ of in nagelen, zulle»

de Ternatanen ook vermogen -van de Ne-

derlanders (e loffen, zodanige Tidorefen,

of hare Jlaven, als de Nederlanders vun

den vyand in den oorlog bekomen.

Nog beloofd den Konink, op '/ ernjiig

begeren van den Gouverneur Generaal,

niet alleen promptelyk metter dood te ftraf-

fen , die van het Eiland Xoela , mede

zyne onderdanen , nvelke , nu ruim twee

jaaren geleden , zekeren Ncdcrlandfchcn

Koopman , Pieter Pauluszen genaamd,

en nog fwee foldaten aldaar met een jonk-

je , van Key verby Banda gedreven, ko-

mende , in fchyn van vrundfchap, aan land

genoodigd , en zeer fchandelyk vermoord

hebben , maar ook met den eerjlen te re-

jiitueren, zodanige burgers-flaven, als daar

fucceffive, uit Banda verhopen, gekomen

zyn.

Zoo authorizeert en recommandeert zy-

ne Majejleit mede by dezen , den Neder-

landlen Gouverneur van Amboina , om

zyne competerende geregtigheden dezer lan-

den, te vorderen en die jaarlyx met de een

of de andere gelegentheid , V zy by res-

tontre , of op des Compagniesy?/jf/'<?« , zyn

Majelteit in de Moluccos toe te zen-

den.

Ende om zyn Majefteit het voldoen

dezer en voorgaande accoorden te meer te

doen be-yveren , zoo werd, volgens het ad-

vys der Meeren XVII, en de belofte,

voor dato aan hem Konink gedaan , by de-

zen door den Gouverneur Generaal, en-

de zynen Raad tot een bejluit toegezegt,

en beloofd, dat hy , ofte zyne fucceffeurs

,

jaarlyx van de Compagnie , boven des-

zelfs ordinaire geregtigheid , tot een veree-

ringe genieten zal de zomma van vier

duizend realen van achten, die hem in

contant, of zodanige rariteiten, als hy be-

geerd uit Batavia of Amboina , jaarlyx

promptelyk betaald zullen werden , wan-

neer de Nederlanders zekerheid hebben,

dat alle de nagelen in de Moluccos, en

in de Amboinfe quartieren onder zyn

Gouvernement vallende , V zy groot of

klein gewafch , alleen in handen bekomen,

endtr welke expreffe conditien voorfz. be-

loften voldaan, of by '/ contrarie van dien,

agttrgehouden zal werden ; daar op de

Nederlandfche Gouverneurs in Ternatc

en Amboina, item /^^^ ^o«z«^j Stadhou-

der , aandagtelyk zullen hebben te letten,

mitsgaders den Generaal , en zyn Maje-

fteit dien aangaande jaarlyx pertinent ad-

vys moeten geven.

jildus gedaan ,
ge'éindigt , befloten , on-

dertekend , gefchreven , ende geze-

geld in '/ (chip Frederik Hen-
drik, ter Reede voor Hitoe, de-

zen twintigjlen Juni A». zeftien

hondert agt en dertig.

N S C H E.

Na dat het tranflaat in de Tematdan- J638.

fche tale van '/ gerenoveerd contra^ tuf-

fchen den Konink van Tcrnate ter eenre,

ende den Ed. Heer Gouverneur Generaal

,

en de prefente Raadcn van India ter andere

zyde , in forme ten dage en jare vomfz.
aan de Nederlandfche Reduit op Hitoe
geaccordeert en afgehandeld door zyn Hoog-

heid, den 18 Januari A. 16^,9. ter prefen-

tie van den E. Heer Gouverneur in Mo-
lucco

, Jan van Broekum , in V Kafteel

Maleyo ondertekend , ende gezegeld %vas,

V welk zyne Ed. wel gewenjl had, ten aan-

wezen van den ganfchen Ternataanfchen
Ryxraad ware gefchied, op dat alzoo in '/

toekomende alle frivole pretentien van igno-

rantie mogten geprevenieerd blyven , zulx den

Ternataanfchen Konink ook wel geviel

y

maar door ahfentie van V meerder getal der

Soafiva's niet naar wenfch konde verrich-

ten.

Is op dato den 10 Maart A. 1639. zyn
welgemelde Hoogheid , vergezelfchapt met
den Goegoegoe, beide de Hhoekoms, de

Soafiva's, en Sengadji's, reprezenterende

den ganfchen Ryxraad van de Ternataan-

fche kroon , wederom by den Ed. Heer
Gouverneur voornoemd in V Kafteel Ma-
leyo vergaderd, alwaar zyn Hoogheid den

voorfz. Ryxraad collegialiter voorgefield,

gecommuniceerd , en punlïuelyk onderricht

heeft , het voorjlaande contrah met haar E-
delheden befloten, ondertekend en gezegeld,

V welk by de ganfche vergadering als de

Goegoegoe, Hhoekoms, Soafiva's, e»

Sengadji's , in allen deelen niet alleen voor

goed, bondig, en van waarden is gehouden,

'maar beloven en verbinden baar mider aan
haar Konink, als getrouwe vafallen , en onder-

danen ,
'/ voorgementioneerde contra^ in al-

le poinElen voor nu en eeuwig te handhaven,

onderhouden, en doen onderhouden, desfoir-

konde hebben den Goegoegoe , en beide de

Hhoekoms,?^// aller naam deze aSie onder-

tekend, door den prezenten 'R.y.xraad daar

toe geeligeerd zynde. Gedaan in 't Kafteel

Maleyo , datum als vooren.

Ik Goegoegoe Kaitsjili Moefa.
Ik Hhoekom Bollota.

Jk Hhoekom Limori.

Na dat nu zyn Edelheid aan de Heer '.jn

Ottens bevolen had , zor" voor de goed- Edelheids.

1 • 1 n, 1 vertrek
keunng der nieuwe contracten te dra-j^^gj^p.

gen, is hy van de Reede voor Hitoe met Hato na

5 fchepen na Batavia gezeilt, en heeft Batavia,

den gevangen Leliato (die namaals op or-

dre van zyn Koning daar onthalft is) me-
degenomen.

Na zyn Edelheids vertrek bleef de DcKo-
Heer Ottens met Koning Hloamza nogningtngt

op Hila , noodigcnde Kakiali wel dik- )'"S."?.^

Kakiali

by hem te
wils , om af en by hem te komen j om
de nieuwe contraften mede te ondertec- ^0^^ ko-

kencn,mcn.
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1638* kenen, om 't welke te eer uit te wer-

ken, de Koning hem een witten tulband,

ten teeken van zyn gunft zond ; dog hy
l)leef halftcnüg by zyn vorige gedagten

van niet te komen , alzoo hy vreesde v/ccr

in de knip te raken, en dat dit alles maar

lokaazen waren , ora de rot gemakkely-
ker in de val te krygen, en hem even-

eens als LcUiito te handelen.

Hy liet egter, hoewel wj flaauw, we-
ten, dat hy de nieuwe contradben aan-

nam, en die nakomen zou.

Dcwyl men dan zag , dat hy met den

Koning, en den Landvoogd , den fpot

dreef, zoo bclloot men van daar te ver-

trekken.

De Koning gaf aan de Coracora's,

vaa de buiten-Eilanden,daar by hem ge-

komen , verlof om heen te varen j dog
hield van ider Coracora eenige luiden by
zich , om hem na Ternate te geleiden.

Die van Hatoeaha, hebbende verftaan,

dat hy van hen eenige jongelingen en

dogters eilfchen zoude, zeiden rond uit,

datze den Konink dan af en de Hollan-

ders weer toe zouden vallen , alzoo zy

niet genegen waren, hem die te geven.

Egter is het zeker, dat de oude rechten

der Molukfe Koningen op nieuwvero-

verde of vcrkregene landen dit mede bren-

gen , en dat hen die Koning voor zoo vcr-

regeen ongelyk deed.

Zync Deze Vorft dan ziende, dat daar in

verfchy- niet te doen was, quam den 3 Juh den
""Sen land-weg over van Hitoelama aan 't Ka-

aan 't Ka- ^^^^ » waar in hy gehuisveft wierd , om
ftcel. hem by zyn aanwezen, wat vermaak aan

te doen. OndertufTchen fielden zyne be-

dienden niet weinig de pypen, met zig

zeer trots tegen de Inlanders te toonen

,

en aan hen nu en d;m zeer onbillykc cif-

fchcn te doen , waar uit niet weinige ge-

fchiilen reezen.

De Heer Hy bleef hier elf dagen , en vertrok

Ottens weer over dien zelvenweg na zync Vloot,
crinnerd

j^.^ ^j^^ ^^ Weer Ottens by zyn Hoogheid

Hocheit nogmaals ernlHg aangehouden had , te

de bedon- bezorgen, dat de vreemdelingen van zy-
genc nc ftranden verdreven , en al de nagelen
^°"''" aan ons eelevert wierden , of dat anders

zyne 4000 Ryxdaalders zouden ingehou-

En vooral den werden. Hy verzogt zyne Hoog-
't vertrek heid oolc alle Ternacaanen te doen vertrek-
derTer-

j ^^ ^^^ Poed en getrouw Stadhou-

Tan hier. *i^t, met welken hy wel overweg kon
komen, te verkiezen > al 't welke zyn
Hoogheid beloofde , aan den I^andvoogd

verzoekende , dat hy inzynebefcherming

nemen wikic den Pricfter van NoelTani-

vel , die met 40 huisgezinnen van Wa-
wani afgekomen was, om zich weer in

Noeflamvel neder te zetten.

Die van In dien tunchentyd , dat de Koning
Wakkaii- nog aan 't Kafteel was, quamen de drie
hoc

,
A- hardnekkige dorpen , Wakkafihoe , A-

K E N. 12^ .

lang en LiUboy^ cindelyk den f Juli aan 1638.

't Kallcel , vcrzogtcn vergiffenis ; en'*"S ^"

wierden na 't vernieuwen der oude con- ^^^°f'
. n • j , aaneeno-
tractcn ni genade aangenomen, zondermen ia

daar o\cr eenige ftraft-e (gelyk ook gee- genade,

nc der andre dorpen, hoewel zy die wel
verdient hadden; te ontfangen. Doch dit

alles rnogt by de wispeltiirigc Inlanders
niet helpen, alzoo zy die tocgevenhcid
d:i;:r na meer als eens misbruikt hebben.

Koning Hhamza vond goed de Cora-
cora's van Cerams Noord-kuil, die hy De Cc-

nog niet gezien had, voor hem te doen ^i!'"^"=^

komen.
^ Hy riepze wclj maar zy wa- „'^"^g^,

ren doofj zy verflonden hem zeer weigeren
maar quamen niet , wel wetende , waar- voor Ko-

om het hem te doen was. Daarverfcheen'J;}"^

egter eindelyk nog een kleene Coracora
jg ye"-^*

van Tobo, die niet veel milFen konden j fchyncn.

dog die Hcydenen , van Caybobo aftot de ^lyn

bogt van Elipapoeteh toe , lag hy ondrage- l^^^l\
lykc fchattingen op,weshalven zy alle na 't

gebergte de vlugt namen. Ook hadden zy
met die van Ihamahoeopgeflemt den Ko-
ning van alle zyne eifichen niets tegeven.

Den 6 Auguftus vertrok Koning Enver-

Hbamza van Hitoe na Loehoe, daar hy^.'"'^'^
"*

nog eenige gefchcnken, en 10 Bhaar na-

gelen kreeg , dat hem de Hicoëfen ook
\ereerd hadden, ^an d:iar vertrok hy na
Cambello j dog die wilden hem in hun
dorp , daar zy op Maflï;lyn wel verfterkt

lagen, niet inlaten.

Toen de Koning Kimeïaha Loehoe los- Die van

liet, en de Heer van Diemen zyn mis-^*™^
noegen daar over toonde, zeide hy daar ^e^ te'^'^

op : weeft voor hem niet bang : want hy is ontfen-

mynjiaaf, die komen zal, als ik hem maarE^^-

roep, en ik ka^t hem weer krygen , als ik

hem 'maar hel/ben wil.

Nu zag die Vorft , wicn hy losgela- Kimeïaha

ten, en wat hy aan dien flaaf had , die ^-o'^^^o'^'*

hem nu de poort voor den neus iloot , en S^^^S

weigerde by hem te komen, of hem op lynKo-
zyn eigen land te ontfangen. Hy hadning.

alle de veftingen op Cambello , die Le-
liato verlaten had , weer ingenomen , en
liet zich nu niet meer aan den Koning
gelegen leggen ; maar deed hem weten

,

dat hy, ichoon zyn flave, egter niet af

komen kon , alzoo hy vreesde , dat de

Koning hem als Leliato handelen, en aan
ons overleveren zou.

De Koning wel ziende, dat hier geen Hham-
gefchenken voor hem gereed gemaakt ia"s ver-

waren, en vreezende, dat hier nog wel ^"^^''^ "*

een Hecht nagerecht mogt opgedifcht "'^'*'

werden, vertrok ipoedig na Manipa, al-

waar hy in de bogt van Toeban ten an-

\\.c\- quara. Hy wierd daar hcerlyk inge-

haalt , waar over hy zoo vergenoegd was,

dat hy hen, en ook die van Amblauw,
naderhand voor vrye luiden verklaart , en

hen een eigen Sengadji of Hertog gege-

ven heeft.
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1638. Hy zond van hier ccn Capitcin aan de

Heer Otlens, en gaf hem kennis van Kt-

melaha Lochoé'i nieuwe, en aan hem zelfs

betoonde wcderfpannighcid,daar by voe-

gende , dat hier van geen andre oorzaak.

WilS dan dat men LeiuUo te vroeg ver

voert had. Maar indien hy Djouw Lot-

hoe met den Heer van Diunen had mede
zou hy hem dien hoon nietgegeven

aanjredaan, en hem niet buiten zyn ei-

S C H E
of grcotf Heeren gefteld , om zyne zaa-

ken hier waar te nemen. Dez,c waren
Süpiy züon van Kalambatta op Loehoe,
Biiahi op Ambiauw, MardoJ/a op Ma-
nipa.

1638.

, en Lo;ig.t op Lellïdi , dien hy be-

val alle zaaken met den Heer Landvoogd
te vereffenen, en te bcllcUcn.

Den to ()ctober ging de Landvoogd De Heer

uit, om de buiten-comptoircn te viritee-^"^}^"^
,

TT 1 j 1- /-. 1 , viuteerd
ren. Hy had maar les C>oracora s van tj^j^yj^^u^

geiTland gehouden hebben. Kafleel, i grootc van Oma, en z Vimcomptoi-

De Koning verzogt ook 2 jagten,om Honimoa by zich. Hy fchcpte eerft naren,

hem na Ternate te brengen.
\

de kuil van Hitoe , alwaar Kakiali by

De Heer De Heer Ottens raadde zyn Hoogheid i zyn Ed. op 't ftrand van Wawani quam.
Ottens

j^iy vooral niet te vertrekken, maar dien
1 Hy beklaagde zich zeer over veel lafte- Kakiali's

en dezen wc-
j
ringen tegen hem uitgebraakt, beloofde gefprek

'niettederfpannigcn met al zynen aanhang cerlt
i

op 't ftrand van Kaytctto te komen woo-™" '^<^™-

ncn , en alle de dorpen van boven te zul-

len af brengen ; dog had niets minder in

zyne gedagten , want zyn bclluit met Ki-

melaha Loehoe was niet af te komen , en

KcmiS" geleden linaad te wreeken,

nu
vcrt lek-

ken.

Dog te-

gen waar-

fchou-

wing.

te dempen, liever, dan dat hy dit nu nog

fmeulende vier tot een grootc vlam zou

laten uitberftcn, dog aangezien hy dien

goeden raad verwierp, zond men hem

twee jagten, maar met die betuiging en

verzekering, dat dit dan ook 't verderf

van zyne landen en inkomftcn na zich

fleepen zou, wanneer de E. Compagnie

zyne wederfpannigc onderdaanen door

hare wapenen beteugelen en intoomen

moeft.
Vertrok Daar op vertrok zyn

z6 September 1Ö38 met die i jagten,

en zyne Coracora's van Manipa na Ter-

nate.

Voor zyn vertrek , heeft hy in plaats

van den Kimelaha^ vier Hamhci Radja's

ons niets toe te ftaan, voor dat Leliato

hy na

Ternate

Hoogheid den

ook weer vry zou zyn ; op welken grond
die van Cambello ook weigerden 't ma-
ken van ccn Iteene Logie op hun ftrand

toe te ftaan , fchoon hun Koning het

belaft had.

Ook bleef 't gefchil tuflchen de kleene cj^bej.
dorpen van Hoewamohel met die vanio'swe-

Loehoe nog als voren zoo dat dedeilpan-

Heer Ottens genoodzaakt wierdeen jacht "'S'^*^''^*

en een koopman derwaards te zenden,
om de nagelen af te halen , alzoo zy die

aan de Loehoeneefen niet wilden leveren.

\

VIERDE HOOFDSTUK.
Reduit op Noeflïi Telo gekgt. Patiwani verzoekt den Koning van Macafl*ar

om hulp uit Kakiali's naam. Laurens de Silva , Koning i-aii Soya overleden. Heiden-

fche bedryven. En moeite hier uit gerezen. Thomas de Silva in zyn plaats gekoren

ïö^p. De Bonoërs komen tot ons over. Baros geque'tfi door Kakiali's bejlel. Die van

Anin en Laala afgevallen. Gefchil der Hitocëfe OrangKaja's. Feinzcryen van Ka-

kiali, by de Heer Ottens niet veel geagt . De bezetting van Hitoelama ^f/ic/j/. Slegte

tyding van zyn Macaflaars ontzet. De Heer Landvoogd tafi Cambello vergeefs aa».

Laala door Wefterman veroverd. Pativvani's komji met ontzet van Macaflar. Die

van 'Loehoe en Hitoelama tot afval geperfl . Moord op Lcü'idï , en fieene veftingdaar

^elegt. En door den Kimelaha vrugteloos aangetajl. Ferdre bedryven van Kakiali,'?»

\'an hem. En trotfe taal des cerfen. De Heer Ottens doet een Hongi-/of/;/. Verbrand

Afllihocdi. En maakt vrede met Caybobo. Ridjali om hulp na Macaflar gezonden met

aanbieding van de Ambonfche landen. Kakiali's ^e^w«.Jc/ verzoek^ en '/ antwoord. Zyn
verdre toeleg en bedryf. De Heer Lucaflbon na Ceylon , daar de onzsn Negombo
veroveren. De Heer Ottens Ordinaris Raad gemaakt. Nieuwe Jlreken van Kakiali

veridelt. Kimelaha Loehoe's geveinsd verzoek om vrede. De Heer Ottens gaat met

de Hongi na Bonoa. V Contra^ met dezelve gemaakt. Een baricade op Afl^ifiocdi

gelegt. Nagelen dit jaar afgefcheept. ^tK^fïccl verbeterd. Oeriën f« Liflibatta, /o?

ons overgekomen. Madjira's eer/Ie opkomji. Des Kimelaha's tweede geveinsd verzoek

omvrede. Jan Outgerszoon op Hitoelama gf/e^/. Toeloecabefi's afv.al. Madjira doet

Anin, Laala en Aftahocdi, tot ons overkomen enz. Iman Towalc als gezant na Ma-
cafl'ar gezonden. En van Kimelaha Loehoe gevolgd. Het dorp Tapi overrompeld.

Caybobo f^rzof/è^ om bezetting. AxMinMw in genade aangenomen. Ocrïén door Vi.\-

kiali 1641 vergeefs belegerd. Zyn fioute taal. Toeloecabefi's <itw/'ö?w//. Kimelaha

Loeho's wederkomfl. Manipa verzoend. De Heer Ottens met de Hongi uit. Zyns

verri^tingen. Capitcin Weftermans ^ö<»</. S/egte fiaat des Knücds. De Heer Oitens

dood.
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1638. dood. De Heer Domkens word voorzitter. Ridjnli lerbrand eenige dorpen op Hitoe.

Kimelaha Loehoe's verrichting op Wawuni. Larike door Kakiali overrompeld. De
Heer Cuan elfde Landvoogd A. 1641. Koning Hhamza's brieven. Coracora's tegen V
Macadaars ontzet uitgezonden. Hoe die Floot door de onzen ontfangen ixjerd. Deszelfs

Hoofden door Kakiali misleid. De Heer Caan vcrfterkt Larike, en Oeriën. Hitoe-

lama door de Macallaaren vergeefs aangetafl. Die op van Oiithoorns gezicht de vlucht

nemen. Ge/j/è wo^ Kakiali. Dapperheid van de Heer vun Outhoorn. Fergeeffe onder-

neming van Mochot. Komft van de Heer Demmer. De Heer Scroy als prejident na

Ternate. Foorval met de Macaflaaien. J^erlond van die van Hatoewe, en andre

Ceramfe dorpen. Ko?nft van MacaOiiarlc jonken. Baros ontroww. Vergecffe toeleg op

Maflalyn. Kimelaha Loehoe's htiivelyk. De Heer Caan bejegend Cajoan fcherp.

Hitoelama verfierkt. Dood van den koning van Noeflanivel, door zyn broeder vervan-

gen. Die borg voor 1000 Ryxdaaldcrs moet flellen. Jan Pais Hoofd gemaakt. Der
iMacaflaaren morren. CambcUo verzoekt vrede. V Verdrag met hen gemaakt. Zeven

Macaflaariè vaartuigen keercn na Macallar. Cambello in bezit genomen. ICimcIaha

Loehoc verzoend met ons. De Heer Demmer A. 1642,. fwaalfde Landvoogd.

1639.

Reduit"W N dczen tyd vond deze Landvoogd
op Noef. oo]5^ goed op het Noordelykll Ei-

9x\.i°x
^^'^'^ ^''"^ '^^ '^'^^'^ gebroeders

,
en op

P des zelfs Noordelykilcn heuvel een

driekantige Reduit te leggen, waar

aan den z8 Odtober begonnen , en waar

in vooreerll een bezetting van 40 foldaa-

ten , en 4 princeftukjens geplaatll wier-

den.

Patiwani Men hoorde ook, dat Patiwani met
Yerzoekt 70 mannen, en z Tsjampans met eenge-
dcn ko- fchenk van i o bhaaren nagelen , den 7

Macallar November na Macaflar vertrokken was

,

om hulp om hulp te verzoeken j waar by men
uit Kalda- leerde , wat men van Kakiali .y en zynen

"^^'"' aanhang, te wagten,en wat Haat men op
zyne geveinsde beloften te maken had

,

alzoo alles maar diende, om ons in Üaap
te wiegen , en tyd te winnen.

De Hitocëfche OrangKaja's, Baros.,

Bermela , en l'otohatoe , hier over aange-

fproken , zeiden , dat dit v/el waar , dog
buiten hun kennis gefchied was j dat de

Heer Landvoogd cgter niet geloofde.

Laurens
^^'^ '^'^^ ontrent dezen tyd, dat Lau-

deSilva, rem de Sylva ., Koning van Soya,ziek
Koning wicrd. Gclyk hy een Chriltcn in naam

,

hart was.vanpjajjQg
jjQg gg,^ Heiden m zyn

jgjj alzoo ontbood hy een beroemden wiche-
laar van Amblauw, om hem te zeggen,

wie oorzaak van zyn ziekte was. Deze
wichelaar, wel wetende, hoe men het

geerne had, en wie by dat geflagt ge-

haat was , befchuldigde ten eerfte den

Pati van Soya. Zy behoefden (zoo hen
dagt) niet meer, om hem aan te klagen

by den Heer Landvoogd,
Heiden- den'en. Zy vielen dan met

fchebe- „„„,„u dnar

en dan te be-

een groot

, geweld daar over klagtig aan zyn Ed: j

eii motite 'iög die Heer, die van geen Mawei, of

hier uit waarzeggen, hield, toonde hem de vals-

gcrezcn. heid van die konft. Dit alles mogt niet

helpen , hy mocft evenwel gevangen

gezet werden. De Landvoogd deed dit

;

dog zette den wicchelaar (die dit niet

had konnen voorzien) tegen aller gedag-

ten , 'er by gevangen. Kort daar op,

den 24 December ftierf die Koning, na Thomas

dat hy groote pyn geleden had, en men'^'^^''^*

koos den 8 Januan 1639 zyn broeder, 'JjgYKge-

Thomas de Sylva ^ als Koning in zyn koren A.

plaats. 1639.

Kimelaha Loehoe had ondertuflchen met
1 4 Coracora's in December een inval on-

trent Loehoc gedaan j dog met dit Es-

quadre uit Aflahoedi , Erang en Cam-
bello bveen gezameld, weinig uitgericht,

alzoo hy ten eerften door onze bezetting

verjaagd wierd, voerende 1 of drie vrou-

wen met zich. Ook zeide men, dat hy
Aflahoedi begon llerk te maken , alwaar

hy 70 man , van Bonoa geligt
,

geplaatft

had , om zich des noods , en by 't ver-

lies van Cambello, daar af te bedienen.

Die van Bonoa, daar over zeer geitoord, DeBo-
zyn onder 't geleide der Lelfidiers aan 't"oërs ko-

Kafteel gekomen, en hebben zig, even"^^" ^°''-

als die van Loehoe eenigen tyd daar aan
°"^ °'"^^'

ook, met de E. Compagnie vercenigt.

In 't begin van dit jaar wierd ook O- Baros

rangKaja Baros
.^
door toedoen van Ka-^^^i^"^^

kialt , die 60 gewapende mannen met
^"'J^^

^^^
Irnan Ridjali op hem afgezonden had,ftc].

deerlyk op twee plaatzen gequetit , alleen

om dat hy belet had, dat Pati Toeban
de clappus-boomen van Hila niet be-

klom , die met ecnig volk van Wawani
daar heen gegaan was, om koft tegen de
Moorfche vaften te zoeken.

Die van Anin , en Laala leefden nog Die van
al in gefchil met die van Loehoe, die Anin en

ook eindelyk ons af- en den Kimelaha '-*^'"i ^^-

tocvielen; dat Pati Loehoe, en Madjira, den §^^f^'^'"-

zoon van Sabadyn al voorzegt hadden,alzoo

hy zich te partydig tegen hen toonde.

Op Hitoe rees in Februari ook een ^^ .- . ,

groot gefchil tuflchen mecft alle dedjrHi-'
Hoofd-OrangKaja's , terwyl zy op detocèfeO-

bruiloft van Hongilamoe .^dtn 'pngcn Ko-f^,"SKa-

ning van Hitoe, en van de dogter van^*^"

i?f ?/«<?/:?, waren. Daar wicrd ook zeer

fnibbig over 't quetfen van Baros , dat

Kakiali geweten wierd, gefprokenj dog
Kakiali trok zig dat niet aan , muar bc-

Q_3 loof-
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lÓTjO' looide den Landvoogd een groote Saboa -

Vciiizc-of Loots , ontrent Hila's Reduit op 't

jyenvM
^^j..jpjj ^p ^g Haan, om daar in een vei-

by de
' gidering der Hitocërchc OrangKaja's te

Hoer Ot- beleggen , en zelf daar te liomen , om
tens niet ^cn nicuw cn vail verbond, ontrent 't Ic-

^el ge-
veren der nagelen alleen aan de Neder-

'^ landcrs , te maken.

De Heer Oucns had daar niet veel gc-

dagten af, dog deed het egtcr om hem
de maat vol te meten. Hy quam daar

ook by zyn Ed: , en verzekerde hem

,

dat de OrangKaja's voor 4 dagen den

Matakau gedronken hadden , om al de

nagelen aan ons alleen te leveren. Schoon

'er geen een waar woord aan was. Hy
toonde zig daar , als de Landvoogd over

't quetlen van OrangKaja Baros als over

een vuile zaak fprak , zeer bitter tegen

dien man , hem Icheldendc voor den ee-

nigrten quaaddoender , en dat hy waar-

dig was, dat men hem maar van kant

geholpen had.

De bc- De Landvoogd maande hem aan , om
zetting met de zynen beneden te komen woonen,
vanHi-

j,y beloofde het te zullen doen , doch

gdiï.* verzogt zyn Ed:, tot zyne gerullheid

,

de bezetting van Hitoelama ecrfl: te lich-

ten. De Landvoogd ftond hem dit al

mede toe , mits dat hy dan ook zyn

woord houden mocft ; dat hy ilerk beloof-

de, winnende voor eerll daar door uit,

dat de onzen toen geen gedagten meer

van zyne Macalliuxrfche hulpenadden.

Slcgte Hy kreeg onderniflchen een quade ty-

tyding (iing den id Ma-art, by welke hem be-
vanzyn

j-jg^ ^yierd, dat dit ontzet vooreeril niet

ftars Vat- ^^°'^^ ^^ komen j maar dat de Koning

rct. . v.m Macallar alleen 17 Tsjampans ge-

zonden had , om de Maleyers af te ha-

len , wier vaartuigen de Heer va» Die-

pten verbrand had. Dit deed hem de

moed vry wat zakken, wetende nu na;m-

lyx , waar heen zich :e kecrcn.

De Heer Lfyt de magt ,dit jaar van Batavia ge-

Land- komen, koos de Heer Landvoogd 400
voogd koppen, om met de zelve Cambello aan

b U^^Tn
^^ '^•'^i^en. Het volk landde den 3 April,

"wierd in 8 compagnien verdeelt, doch

onze bevelhebbers hunnen laft qua-

lyk gevolgd hebbende , waren oorzaak

,

üat wy daar klop kregen , en met 19

dooden en 44 gcquetllen onder den Lieu-

tenant Hans Alag/hlya mocllen aftrek-

ken.

De Landvoogd liet ondertuflchen z.

fchcpen voor Cambello , i chalocpen

voor Lcflidi, en verzag onze bezetting

daar met een hoogc llcene borllweering.

Diuir op trok hy na Loehoe, alwaar hy

de bezetting ook tot fo man vermeer-

derde.

Laala Ontrent dien zelven tyd had Capitein
door We- f-p-ejierman Laala verovert , waar na de

vciomt, Heer Landvoogd naar huis keerde, zyn-

dc onderweeg door eenen 'TatKrtiet.iUa op 1639.

nieuw verzekert, dat Kak/ali's volllagen

voornemen was, al de nagelen a;m ons

te leveren, en zyn fc hulden af te doen.

Niet lang 'er na hoorde men, dat Pad- Patiwa-

ivani met 17 jonken op Boero,en iz op"'^'^"'"*^

Manipa, was aangekomen. Ook dorften "^^ ^'^'^

"

de Hitoeéfen uititroyen, dat daar mede Macaffar.

wel 5000 man tot Kakiaii's verdediging

overgebragt waren.

In deze tyd moeft ook de Land-
voogd , volgens ontfangen laft , met de
eerlle fchepen i^o, en met 't fchip in

September nog 40 foldaatcn na Batavia

zenden, dat zeer qualyk quam. Hyhcht-
te dan de bezetting van Leflïdi , en zet-

te die op de 2 jagten, om op die jon-

ken te kruilfen 3 dog die van Leffidi ver-

zogten ten eerilen weer bezetting , die

men hen weigerde.

Pathvani quam eindelyk met zyn 17
jonkjes op Cambello , en zond Kakiali

een yzer lluk van 4 pond , en tyding

van den Koning van Macaflar, dat hy
hen alle jaar wel hulptroepen toezenden

wilde ; dog zy moelfen hem dan fchat-

ting opbrengen, in goud of in jongman-
volk } anders wilde hy de vrede , nieuw-

lyks met den Opperlandvoogd van In-

dien gemaakt , om hunnent wil niet

breeken. Ook had hy deze 17 jonken

gezonden , om haar geluk te zoeken, dog
niet, om tegen de Hollanders te oorlo-

gen j ten ware zy de vrugtboomen der

Hitoeëfcn vernielden, in hoedanigen ge-

val zy hen tegen de zelven helpen mog-
ten.

Dit maakte den Kimelaha zoo ftout. Die van
dat hy die van Loehoe en Hitoelama Loeboc

dorft vergen, om aanilonds tot hem o-^n^^'^oe-

ver te komen, zoo zy zyne ''iterrte woe-J*!!"^^]'*"*^

de niet wilden afwagtenj hmüde i4kop-pcrft.

pen kort dvur aan op Leflidi , waar in

hem die van Erang geholpen, en de ly-

kcn zeer mish-.mdclt hadden.

Dit was oorzaak , dat men den 1 1 Moord

May een fteene vefting op Leffidi lag, op Leflidi

cn fo mannen bezetting onder den Lieu- ^"(^jjj^"°

tenant Daniel Rolkpot. Hy had ook de daar gc-

ftoutheid van deze vefting den zi te ko- legt.

men aandoen, en 'er fel op te fchietenj ,^"''.°°'^

dog, vernemende , dat de L;uid\'oogd^.ijj)j

hem met een tamclykc magt in 't korte vrugte-

zou bezoeken , brak hy , na f dagen loos aan-

zyn beleg op, en trok met verliesvans^""*

50 dooden af. De Heer Ottens verbe-

terde ook deze vefting met een gracht

,

zuiverde het dorp alom , en maakte , dat

men een vry uitzigt had.

Niet lang hier na dreigde AT^X'/Vï// die

van Larike en Tapi te zullen komen
aantallen ; dog daar gebeurde niets , dan

dat hy van JVIanipa , Kelang en Cam-
bello, 70 Malyers gehaald, en die op 't

knd van Hitoe gezet had.

Men



1639. Men ftrooidc ia September ook uit,
Vcrdre^la,- jg Kimelaha met 40 Coracora's en

vanTa-" ?°° '"^'^ °P Wawani gekomen was,

kiali, en om Hitoelama aan te talten > dog daar

\an hem. quam mede niet af ; dan dat zich de

kimelaha den 10 September op Locki

vaftmaakte , daar in door die van Anin

en Laala , die hem reeds aanhingen , on-

derfteunt zynde.
Eiurotfe Ondertuflchen verkogt Kakiali weer
taal des opgntlyk de nagelen aan de Maleyers , en

dorft de onzen wel ftout laten weten,

dat hy aan de E. Maatfchappy de zelve

voor 60 Rjocdaaldcrs niet leveren , maar

75" Spaanfche realen daai* voor , en Ca-

joan en Baros aan een kant hebben wil-

de , alzoo hy niet eer met ons in ruft

kon leven. De Heer Ottens liet hem
kort , en goed hier op zeggen , dat hy 't

eerfte van haar Edelheden verzoeken, en

in 't tweede niets doen kon, voor dat

men daar wettige redenen toe had, en
De Heer jje hem gebleken waren. Dat hy zoo

doet weer
'^°"'' ^^^' ^P''°ot daar uit dat hy wift,

cenHon-i" hoe flegte ftaat onze bezetting was
gi-tocht. alzoo men in 't Kafteel pas 14 man , in

ftaat om de parade by te woonen, en op
veel plaatzen manfchap van nooden had,

die wy hen niet konden byzctten, ge-

lyk die van Haja , Ceramlaoet , en meer
andere , dezelve te vergeefs van ons ver-

zogten , en ondertuflchen geweldig van

den Kimelaha geplaagt wierden.

Verbrand Des niet te min deed de Heer Land-
Affahoe- voogd in Oétober weer de Hongi-tocht,
di, en hebbende 36 Mardheykers onder Capi-

Yrede ^^^" Johatt Swaris aangenomen j met
met Cay- welke, en nog 2 f foldaaten van Lcflidi

bobo., gelicht , hy AlTahocdi aantaftte en vcr-

brandde,en daarenboven nog 3 Coracora's,

en wel fo kleene vaartuigen , ten buit

ki'eeg, waar van zy 'er veel vernielden.

Ridjali Hy maakte op dien togt ook vrede met
om hulp die van Caybobo, en verftond by zyne
''^ '^^*' aangiering op Wawani's ftrand , dat Ka-

ïonden ^^*^' weer eenige Tsjampans met 30 O-
met aan-rangKaja's kinderen, en wel 30 bharen
bieding nagelen , onder 't geleide van Iman Ri-

^^^P^' djali na Macaflar gezonden had , om
landen. '^^^ Vorft wederom om hulpe, metop-

dragt van de landen van Amboina te ver-

zoeken , voorgevende het nu niet tegen

ons, maar tegen Cajoan en zynen aan-

hang , te hebben.

Om ons ondertuflchen weer wat zand

in de oogen te werpen , liet hy door zy-

nen ///^ofytow , T'ammatella^ om fchaalen

en gewigt verzoeken, op dat hy aan ons

de nagelen op Wawani's ftrand leveren

mogt
i dog hy verzogt om Spaanfche

Ryxdaalders , en geen viich-fchubben

(of dubbekjens) daar voor te hebben.

K l-al's
^^ Landvoogd liet hem weten, dat

geveinft fchaal en gewigt opdebehoorlyke plaats

vcrioek in onzc Logie te Hila waren , en dat

,
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zoo hy in 't zin had te' wegen,- hy het 16^- •

daar moeft doen ; by nader aanhouden
^" "' *"^'

ftond men eindclyk zyn verzoek toe,^""*^
'

om te zien , wat daar af komen zou j

doch eer 't zoo verre quam , vond de Zyn ver-

Heer Ottens goed, dien laft weer in tefj"^
^°'^'

trekken i om dat, zeker Chineefchvaar-tedtyf.
tuig door 3 Coracora's van den Kimelaha
by den hoek van Ceyt overvallen , en 7
Chincefen daar in dood geflagen zynde,
men reden had te geloovcn , dat dit alles

door KakiaWs beftel gefchied was. Ook
bevond men daar na , dat men zeer voor-

zigtig gedaan had , alzoo zyn en des Ki-
melaha's toeleg daar ?mede niet anders

was, dan om een Hollander van eemg
aanzien in handen , en daar door Leliato

weer los te krygen.

Men had in 't begin van 't Wèfter- De Heer
faizoén zyn Edelheid weer hier venvagt, Lucas-

dog men bequam tyding, dat hetditjaar^ey^t^n.

niet, maar 't jaar daar aan, ftond te ge-

fchieden, alzoo 'er nu veel volk met dei

Heer Direfteur Generaal, Philip Lticas-

zoon^ na Ceylon gezonden was, om Co- Daar
lombo was 't mogelyk te veroveren j dat de onzen

maar op Negumbo uitquam j alwaar ook j^'S^"^"

die ^Heer in 't volgende jaur 't \t\'cn y^^^*^'

liet.

Dat gaf dan in Amboina , dat toen by
uitnemendheid flegt bezet was , een zeer

flegt aanzien , en 't was onbegrypelyk

,

hoe haar Edelheden die fchoone Land-
voogdy zoo konden in de waagfchaal

zetten.

In 'tjaar 1 640 wierd d'Hr. Ottens Ordi- De Heer

naris Raad onder een verband van drie iaa- 9,"5"^
.

^ r>y 1 j Ordmaris
ren gemaakt. Ontrent dezen tyd verzogt Rg^ij gg.
Kakiali al weer om fchaalen , ten einde zy- maakt

ne nagelen op Wawani te leveren , dat

hy zoo lang deed, tot de Heer Ottens

goedvond, hem eens in te volgen , voor-
al om een deel van Kakiali's fchulden te

konnen innen. Hy zond dan den Op- j^-

perkoopman , Simon Domkens , den 2 1 (treken

Januari met een jagt derwaards, om de van Ka-

zelve niet aan land , maar aan boord te '^'^^ ^'"°

ontfangen , dat buiten KakiaWs beftek

liep } doch hy leverde daar op ook maar
if Bahara's,en wilde toen duizend Ryx-
daalders , of des Landvoogds gi-oote gou-
de keten , re leen hebben , om de nieuwe
nagelen in te koopen. Dit wierd hem
afgeflagen , en daar op met de verdre

leverantie ook opgehouden. Hy zeide ons

toen ook rond uit , dat hy hulp van Ma-
cafliu-, niet tegen ons , maar tegen zyne

vyanden op Hitoelama en Ceram , verzogt

had.

Niet lang daar na verfcheen hier van

Batavia een Vloot van 8 fchepen, waar

van 'er drie na Banda moeften vertrek-

ken. Met de zelve quam weinig hulpej

dog de fchrik , die men egter zoo daar over,

als over de flegte tyding van geen ontzet uit

Ma-
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Kimd.iha

Loïhoe's

geveinsd

verzoek

om vrede.

De Heer
Oitciis

gaat met
de Hongi
naBonoa.

ii8 AMBO
Macaflar d:it jaar te wagten

,
gezet

Irad , was oorzaak , dat Kimelaba Loe-

hae de vrede verzoeken liet , hoewel daar

na, by 't veifchynen van
3
jonken op

Manipa, en 4 vaartuigen met 200 man

op Boero, klaar bleek, dat hy dat niet

in den zin, of ondertullchen andere gc-

dagtcn gekregen had. De Heer Ottetis

ging in Maart daar op met de Hongi

weer uit , meincndc Kimelaha Loeboe ,

volgens zyne belofte , te zullen vinden

,

maar hy Ichoot hem op, en zond zyn

kat, nu de vTceze wat over was. Hy
ftak dierhalven na Kahoela over, en hoor-

de daar van Imam S-wakki , dat de vyanden

het dorpje Koli op Kelang , in de aflche

gelegt hadde.

Hy zond daar op 1 8 Coracora's na Bo-

noa om den Sengadji , die nu onzen

vriend, en met Imam Lamroe, die zich

tegen hem iunkantte, in gcfchil was, te

helpen , die na een hchte fchermutze-

ling , wat later voorgevallen , vcrmee-

llcrd vvierd. Hun accoord met ons ziet

men in dit gcfchrift.

In den jare onzes Heeren Jezus Chriflus

op den \6 dag der maand Majus A.

1640.

'tCon- H^y-) Pieter de Goyer, Koopman, en-

tracl made Jan Oetgenszoon, Capitein, in den
hen ge- „^^^ ^^^^ jg [{ggy Gouverneur, Jan Ot-
"'"''^-

tcns, ende alk OrangKaja's, Oelifiwa's

en Oelilima's, van V toiAinbon, met

den Sengadji Leffidi, ende den Orang-

Kaja Sengadji Bonoa, OrangKaja Ha-
tib Lanoero, Tama-ela Meti, en Ta-
ma-ela Mariket, hebben dit getekend , en-

de met eede bevefiigt V naar-uolgende

.

Eerflelyk, Hatib Lanoeroe, ende al-

le die van zyne zyde, hebben voor ons

OrangKaja's , Oelifiwa ende Oelilima,

mitsgaders de Hamba fRadja Longa,
Birahi, ende Kaitsjili Singafari beloofd,

dat ivy den Kimelaha, Capitein Hitoe,

Cambello, Oeli Anin , Oeli Laala , Hen-
neteloe , Aflahoedi , Erang , ende alle

wie den Prins van Holland , ende den

Koriink van Ternate's vyanden zyn,

niet aannemen , nog eenig gehoor geven zul-

len.

Ten tweeden , w> zullen die van de

Papoewa's , Hatoewe , en Tolemata , in

onze negerye niet admitteren; nogte ietwes

aan haar geven.

Alaar ivy zullen den Sengadji van

Bonoa helpen gelyk getrouwe inwoonderen

des Eilands Boano , en als de Heer Gou-
verneur, ofte des Koninks van Terna-

tcns gezant , 't zy by dage , V zy by nag-

te , by den Sengadji Boano komt , om
CorcoiTcn , ofte volk te eijfchen , om de

Oelifiwa en Oelilima te volgen, wy zul-

len het naarkomen.

N S C H E
Ende daar na, indien Hatib Lanoe- K40,

roe, met de zynen, alle deze voorftaande

accoorden niet naarkomen , zullen dan al-

le de i-olkeren met de dood gepaft wer-

den , zonder meer pardon te geven, alle

haare goederen zullen verbeurd zyn aan

de Oelifiva's ende Oelilima's , ende alle

haare thitinen , ende landeryen , zullen voor

din Sengadji, ende de gene die hem volgt,

vervallen , aldus hebben tuy dezen brief

gefloten. t'Fas geteekend, Pieter de Go-
yer, Jan Oetgerszen , en uit naam van
alle de OrangKaja's Joan Pays.

Men lag ook een houtc Baricade met .

Een Ba-

eenige bezetting in May op Afliihoedi
, ^^ahoe-^

om te beletten, ^wt Kimelaha Loehoe dit(jig',;iegt.

niet mogt verllerken, gelyk men zeide

zyn voornemen te zyn , alzoo die plaats

zeer wel voor hem gelegen was ; en ook,

om de naafte dorpen in toom te hou-

den.

Met de eerfte van hier in dit jaar ver- Nagelen

trokkene fchcpen waren 1400 bhaar na-'^'^J*"

gelen afgefcheeptj doch men gift, datf^-j^g'
f_

wy nog maar de helft van dat gewas be-

komen hadden ; alzoo men reding kreeg,

dat Macaflar alleen wel 300 bhaar daar

van gekregen had.

In dit jaai- voorzag de Heer Ottens de tKaftcel

Kafteels gragten van behoorlyke mura- verbetert,

gien , om alle inkalving dus te beletten.

Die van Oeriën , en van Liflabatta, Oeriën"

quamen de p Juni tot ons over, tot welkeen Liffa-

laatfte die van Leffidi veel gedaan had-''»"*» tot

den.
""^{omL

In deze tyd zogt Madjira zich in de
gunft van den Heer Otten^ in te wikke-
len. Hy quani by °zyn' Ed. in de zelve Mitójira's

maand op Caybobo,enwiftzichzooaan-ecrfteop-

gcnaam by hem te inaken , dat het den ^'^^'^•

grond gebaand heeft , om hem naderhand
tot Kimelaha te vorderen.

De Kimelaha vcrzogt al weer om vre- Des Ki-

de , dog dat hy en Kakiali niet minder melaha's

in den zin hadden , bleek ons uit een be-
^^^^°^

richt, dat Ridjali 't land van Amboina, verdoek
door 't aanbieden van Hitoeëfe aarde en om vre-

eenige nagelen, alzoo goed als overgc-"^^-

geven had , en dat men nu maar wat tyd,

en uitftel zogt, tot het ontzet van Ma-
cafllu- komen mogt.

Men omving ook in deze tyd Hitoe- Jan Out-

lama's veftine met een houte pagar , S^''^^"'"*

1 ° ,
f^ °. 'opHitoc-

waar m een bezettmg van 40 man onder
j^^^^

den Capitein Lieutenant Jan Outgerszoon icgt,

gelegt wierd.

Men belaftte ook de dorps-Hoofden

bier rondom zich te vcrfterken , alzoo 'er

op Wawani een Hegte pot voor hen te

vuur was.

In deze tyd viel ook toeloecabefi , O- Toeloc-

rangKaja van Capaha , de onzen af, dat cabefi's

men oordeelde uyt jaloezy over dit ver- ' ^'^*

ftcrkcn der dorpen gefchied te zyn.

Mad-
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1641. Madjira^ die reeds niet qiuilyk by de

Heer Ottens It^ond , maalctc zyn hof daar

nog meer , toen hy die van Anin , Laala

en Afliihoedi tot ons deed overkomen,
zoo dat op Hocwamohels Oolt-zyde niet,

dan Locki^ Kimelaha Lochoe's zydc noeh
hield. Hy deed ons buiten dien nog vcr-

icheide dienilen, die te dier tyd groote

blykcn van zynen y\'cr voor ons gaven.

üe Kimelaha met Kakiali vry verlegen,

T walT
^^^ ^y dan van deze, dan van gene dorpen

als gezantverlaten wierden , vonden goed ten derde-

na Ma- maal een gezant na Macaflar te zenden , en
czïï^r ge- j}„am Towale daar toe te verkiezen. Men
2on en.

^.ond , om hem te aangenamer te maken

,

twee vaartuigen met nagelen , en een

ernilige bede daar nevens , om den Ko-
ning te bewegen dog voor den Gods-

dienft, die nu hier in 't uiterfte gevaar

was , te zorgen •, en of dit nog niet ge-

noeg was , DjoH-iu Lochoe ging zelf op

een byzondere Coracora, met een kleen

gevolg van vrouwen en kinderen den 14
September mede , om aan dit werk wat
meer gewigt te geven.

En van Tovjalc , op Macaflar gekomen , be-
1

'"'f
^^ woog dien Koning wel, om toezegging

gevülgt. v^" ^y" hulpe aan de Hitoeëfen te doen;

dog deze llcide dit zoo lang uit , tot hy zy-

nen gezant eerffc Aveer t'huis hebben zou.

Kimelaha Loehoe kreeg zulken goed be-

fcheid niet ; maar wierd na zynen Koning
gewezen , om zyn eigen landen tegen de

Hollanders te verdedigen.

Terwyl wy met onze bezetting, die

zwak was , niet veel konden uitregten

,

liet de Heer Ottens egter niet na den

vyand met onze Coracora's allen afbreuk

te doen, om op die van Alang, Liliboy,

en in de bogt van Caybobo te rooven >

't Dorpdog dit veroorzaakte , dat die van Alang
Tapio- £j^ Wakkafihoe het dorp Tapi over-

pek"""'
rompelden, en veel gevangenen vandaar

voerden.

Caybobo Die van Caybobo en Tomilchoe ver-

veiioekt zogten in Oélober om eenige bezetting

,

om^bezet-j.jj
die van Amblauw vergiffenis van de

" moord, aan den onzen in jaar lö^y be-

dreven, biddende ons daar weder eenig

Amblauwvolk te leggen. Men gaf de laatilen

,

m genade na verloop van tyd, en betoonde preu-
aangenü- ven van trouw , een Corporaal met een

'^oénën -'^^^ ^an Oeriën verzogten al mede om
door Ka. be/.etting ; maar men kon hen nog niet

ki.iliver- helpen. Dit laatfte dorp wierd in Fe-

f"!'
^^'bniari KJ41 door Kakiali belegert , en

j"^ zoodanig met viervaftighedenbenaauwt,

dat zy het niet lang konden houden , al-

zoo zy van binnen gebrek van levensmid-
delen, en water, hadden.

7yn ftou-
•'^^^'''^ zonó. hen z jvigtcn en 1 1 Cora-

teuil. cora's tot ontzet ; dog die konden, alzoo

't daar nu een lager wal was , niet by
hen komen i hoewel men, na dat wy in

r 14
veel

K E N. iip
M:iart 6 Ichcpcn, to Coracora's, en 5 1641.

Compagnicn loldaten tot bylland beko-
'

men hadden , den vyand opfloeg, hen
ontzette , en Kakiali dwong den
zeer verward, met agtcrlating van
vaandels, baffen en geweer , de vlugt te

nemen; durvende ons nog wel doen we-
ten , dat hy 't niet tegen ons had , maar
tegen die van Oeriën , die hem daar re-

den toe gegeven hadden ; een onbe-
fchaamde Moor, die ons zeggen dorll

,

het tegen ons niet te hebben , en noch-
tans openbaar tegen ons in 't veld
quam

.

Deze nederlaag was ten minden van Toeloe-
die uitwerking , dat Toeloccabeft zich met cabells

ons verzoende , belovende zyn belt te"^'^'''

doen , om Kakiali ook tot vrede te be-
^°™ '

wegen , dog wat ftaat is 'er op de Moo-
ren te maken ? dewyl alles maar op vein-

zery uitkomt.

In Maart quam Kimelaha Loehoe ook Kimelaha

weer in Amboina. Hy bragt 10 jonken ^^'^^'^°'^^

ten handel mede, behalven welke noch
J^J^^j^^f^"

10 andre op Manipa quamen, met wel-
ke vereenigt, en nog van 7 Coracora's

begeleid, liep hy juilt i van onze jagten

in de mond. Zy ontliepen dezelve zoo
veel zy konden , maar de onzen jaagden

hen in de Rivier van AjerMira, en boor-
den 4 van hun voornaamfte jonken in de
grond , terwyl de Kimelaha over land

ua Cambello raakte.

Die van Manipa, ziende hoe liegt de Manipi

zaaken van den Kimelaha ftonden, ver-^''^"°'^"^'

zogten de onzen om bezetting , en vooral
die van Toeban en Tomilchoe, om die

van Tomoewaro, en Maflavoy, tot re-

den te brengen,

de

Alen nam hen in gena-
aan en gaf hen vryheid , om een

kleene lleene vaftigheid op te werpen,
't welk de andren ziende

,
quamen zy me-

de tot ons over.

In Juli ging de Wecv Ottens de kuft De Heer
Hitoe, en Hoewamohel, met de Hon- Ottens

gi weer bezoeken, om de noodige bc-Tfu'"^?
zetting hier en daar te verzorgen.

^^^^ ei'Tv-
Ook liet hy Kakiali door T'ocloecabeftncvzr-'

weer ondertaftcn, om af te komen; dog"-"hting,

al zyn antwoord was alleen gcrigt , om
tyd te winnen.

Men zond dan een jagt , om op de
ftrandcn van Wawnni vyandelykheid te

plegen ; hoewel het weinig om 't lyf

had.

13 ie van Hatoeaha , die zig nog aan

onze zyde hielden , kregen toen ook een
houte valligheid, om de nnbygclegene

dorpen in haar pligt te houden , en hen
ook te befchermen.

Den 27 May llierf Capitein PVefler- Capiteia
mans , een dapper en zeer geoeffend man Wellci-

in deze gewellen , die de E. Maatfchap- mans

py veel dienfl; gedaan had. "'-'°'^'

By de t'huiskomft van den Heer 0/ƒfw
R van
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1641. van zync togt op den 21 Juli, bevond /yn

Ed. de Weil-gordyn aan de binnen-z.y-

de , waar op veel lage huizen waren,

meert ingcftort,waaifchynclyk door den

regen. Men had hier door alleen eenSIcgie

ftaat des

Kafteek.
foldaat , dat weinig was, verloren > en

voorzit-

ter.

dorpen

opHitoc.

niet lang daar na volgde ook 't ander deel

van die gordyn.

De Heer Na dien tyd wierd de Heer Land-

Ottens voogd lamagtig ; ook brak de wond , in

doüJ. 't jiiii- IÓJ7 voor Lucicla door een ver-

giftige Calloway bekomen , weer op,

wa;ir door zyn Ed. geheel met de neus

in 't bed, en op den 14 Augufti 1Ö41

aan zyn einde raalite. De E. Maatichap-

py verloor aan zyn Ed. een wakker die-

naar.

De Heer Hy was de eerfte Landvoogd , die in

DomkcnsAmboina fticrf. De Raad vond goed
^^"'"'^

_ den Opperkoopman,dcn Heer óV;«o/;i.)(^w-

kem, voor ecril als voorzitter aan te rtcl-

len , en den Opperkoopman , TVoiitcr Se-

roy aan 't Kaltecl , tot het waarnemen

van 's Compagnies handel en ommeikg
te ontbieden , en om by voorraad twee-

de der Landvoogdy te zyn.

Ridjali Im:im Ridjali, onlangs van Macaflar

verbrand wecrgckomen , en zig veel beter op den
eenige degen , als op den Coraan veritaande , liep

met f a 600 man de dorpen Senalo, Pe-

lifla, en Eli , op den 2 f Juli af, ver-

brande de zelve, en vervoerde het volk

na Wawani , om te beletten , dat zy Ca-

joan niet mogten toevallen.

Kimelalia DjoHW Locboe ^ die kort te voren op

Loehoe's Wawani gcwcell was, om de zultervan

verrich- RidjciH ten huwclvk te verzoeken, had
tingop j M-icalIarcn gelaten, metlart,
Wawani. , ,1 1 ,,1 11om dat ürand te verlterken ,

gelyk zy

daar zedert veel overlart aan andrcn de-

den.

Larike KakiaU tartte Larike den 10 Augufti

door Ka- met 800 man aan, veroverde het by een

kiali o- fchielyke overrompeling, en verbrandde

^!u°'"' daar alles. Ook zond hy weer ecnenTa-
"''

malcfi, OrangKaja van Wakal, na Ma-
cartlir, om dien koning nu vooral, de-

wyl de Landvoogd dood , en onze rtaat

nu op zyn zwakile was , om hulp te ver-

zoeken > zynde dit gezantfchap ook door

een Moorfchen Paap , Mayloan genaamd,

ondcrrtcund.

Ondertuirchen waren 'er op Goram

,

en Ceram Laoct , veel Macaflaarfche

,

Javaanfche en Maleytfche vaartuigen ge-

komen, die daar hare lading met nage-

len kregen , en op Goram zekeren On-
derkoopman, die met zyn jonk en huis-

gezin als vryman na Amboina , om daar

te v.'-ooncn , vertrok , vermoord , zyne

goederen weggeroofd, en zyn vaartuig

aan die van Ceram-Laoet gegeven had-

den.

D'Hccr Na de dood van de lieer 0//c«i, die

Gaan elf-hier 4 jaaren en ontrent drie maanden by

N S C H E
uitncmenhcid wel geregecrt had

, quam f)e Land-
de Heer Antonï Caan , Ordinaris Raad voogd A.

van Indien, en gewezen Landvoogd der i^4i-

Moluccos, met het i'chip Grol den 20
Februari 1Ö42 hier, om hem als elfde

Landvoogd , en beltierder van Amboina
op te volgen.

Hy bragt brieven van Koning Hbam- Koning

za^ zoo aan KakiaU, als aan 's KoningsHhamza's

onderdaanen op Hoewamohel. Kakiali^''^'^'"^^-

dorrt zyn brief uit Hila's Reduit niet af-

halen , om dat het fchip Grol zyn llrand

van \Vawani bezet had ; maar Madjira ,

en de drie Loehoeneefche OrangKaja's,

haalden de hunne aan 't Karteel af, en

beloofden die a;m de andre dorpen te zul-

len zenden.

Men hoorde ondertuflchcn rterk van Coraco-

Macaflviarfche onderilandt Ipreken , ra's tegende

't geen oorzaak was , dat men 24 Cora-

verzatnelde , en de zelve in vier
b

cora's

't Macaf-

faars ont

fmaldcelen turtchen Hitoe en Lochoe, zonden,

op deze Vloot kmifl'en) deed , om , zoo zy

komen mogt, ten minrtcn te beletten,

dat zy den vyand eenigcn dienrt doen,

of die van Caybobo eenige levensmidde-

len op Wawani brengen mogten. Om
'er te meer ontzag aan tegeven,hadmcn
den Heer Corndis WiUetm'zen van Oiit-

hoorn , Opperhoofd van Larike , als

Hoofd over 't eerfte fmaldeel , den 1

5

Maart aangcftelt.

Eindelyk daagden 3 vaartuigen van de
langverwagte Vloot van MacafHvr op,
die te Tomahoe op Boero aangekomen
waren. D;ur na verichenen 'er ontrent

den droegen ryft-hoek (of by Siel) aan

Hoewamohels einde, 26 in 2 fmaldce-

len, het eene van 17, en 't andre van 9
vaartuigen, verdeelt, waar van 't eerfte

na Wawani , en 'c ander na 't ftrand

van Lebclchoc liep. Het fchip Grol,
hen in 'c gczigt krygende, lichte 't an-

ker, en liep na hen toej doch kon 'er

zoo weinig by komen , als onze Coraco-

ra's , die 's nagts te voren door een ftorm

verrtrooit waren.

De IHuit Broekom liep daar op van En hoc

il

Hila mede na haar

fchoon 'er fterk op
toe al 't

die vaartuigen gc-

wclke , die Vloot

door de

fchoten wierd, niet belette , 'dat "zy ?""
°"'*

idcr op de plaats, daar zy 't na toe hiel-wlaT
den, ten anker quamen.

Grol , 's avonds weder voor Wawani
gekomen , befchoot die jonken heftig.

De p andere op Lcbelehoc wierden door
der onzen fel fchicten meeft vernield,

die 'er 2 van bcquamen, en de verdre op
Wawani meeft bcdon-en hebben.

Men verftond daar na , dat de Hoof-
den van deze vaartuigen, of Mofl* 1-

Vloot,

nompa

.

de Crains (of Princcnl Boiidome- Ao-m

Moliran en Mmappa, 's

D.-S7.drs

HoJt'.icn

Ka-

Konings knli mis-

broeder, cr\ Dayn Bolrc.vj ^ waren. Ka-'^-^'^-

kiali riedt hen al hunne rylb boven in zy-

nc
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1641 ne vefting op Wawani te brengen, zy

deden 't oök ; dog zagen te laat, dat dit

een groote misOag,en dat hynumecllcr
van hen allen was.

De Heer Landvoogd Caan , voor La-
rike, en Oeriën bekommert, vcrlterkte

deze dorpen met i o man.
DcH:er Ondertiiflchen liet Kakiali die vanHi-

ft ^IrtL"^'^^
tot den atVal nodigen, oF,zoo zy dat

'rike.en "'^"^ deden, vilde hy hen komen ver-

Ocriën. woeften j waar op zy , niet geneigd dat

af te wagten , na Hitoelama weken

;

maar dit dorp heeft hy den 28 Maart

met I coo man aangetall : Men had door

eenige Loehoeneefe OrangKaja's, van

dien toeleg verftendigt , wel om meer
bezetting aan 't Kaiteel verzog t , dog
niet bekomen, dat den vyand gelegen-

heid gaf hen gemakkelyker te overval-

len.

Hitoek- ^^ Macaflaarfche YeXóih^ex^DaynBo-

madoor /ff««, toonde een witte vlag, denkende
deMa- onze vefting te gemakkelyker te zullen

verbeef"
"aderen} dog de onzen 18 man (waar van

aangeufV. *^^ Sergeant, Rogier Janfzen noch ziek
* was) llcrk , hem niet vertrouwende , lo-

ften een ftuk gefchut op hen, waardoor
een geheele rey pallüladcn van de vefting

om verre viel, dog zy wierden raetter

haaft weer in ordre gebragt.

Dit gaf egter de Macalfaaren , ziende

de flegte gefteldheid dezer vefting, moed,
cm dapper aan te vallen, ja zelf om de
ftukken of by de trompen te vatten , of
'er ftroppen om te werpen, om die zoo
meefter te werden -, maar zy wierden van

de onzen , die ,met fteenen , in plaats van
kogels , fchoten , zoo manhaftig ont-

moet , dat zy Hitoe Lama , na 2 ver-

gcefie dog felle ftormen , verlaten moe-
iten, koelende in 't wegtrekken hunnen
moet met het quartierV'm6\?/o«« in brand
te fteken, en 5 fchoone bailcn van hem
weg te nemen.

Die op Daar na legerden zy zig boven aan de
van Out- Rivier, en aan de voet van den bei-g,om
^'"*^

'l' t d
^^^ ^^S "^^'' '^ Kafteel te bewaren

j tot

vlu:l.t
^'^^ ^y j '^^ Coracora's onder de Heer

nemen. Conielis van Outhocrn van Hila ziende ko-

men , na Wakal de vlugt namen , laten-

de hun dooden en gequetften in 't bolch

leggen.

Celyk Kakiali en Patiwani waren egter aan
ook Ka-

(Jejj bej.g gebleven , om te beletten , dat

'er van 't Kafteel geen ontzet komen
mogt i dog de Landvoogd zond ccn tam-
boer met I z foldaaten , 9 Amboineetèn

,

en I i Haven , alle wel gewapend , na

Hitoelama, die, by de vleder-mui/.en-

kuil den trommel wakker flaande,zulken

fchrik in hen bragtcn , dat zy alle de

vlugt namen. Daar op quamcn de on-

zen uit , en bragten elf koppen binnen.

DappT- ^^ ütervan Outhoorn, daar geen vyand

heiJ van mcsr vindende , vei-volgdc hen langs
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ftrand, agterhaaldeze by Mofiippal, en r54i.

Senalo, daar hy landde, kreegze noch'^'^^^'^''

.

beter by de groote Rivier van riila, cn^^^^n"^"
nam hen al het geroofde af j zoo dat de
Macadiiaren hier een flegte intrede de-
den , waar over zy met Kakiali in hoo-
ge woorden geraakten. Zy , hier door
egter den moed niet verliezende , dreig-
den Hitoelama andermaal met meer volk
aan te taften j dog, om dit te beletten,
wierd op verzoek van Tanihitoenujfen ^ of
Cajoan^ die zelf aan 't Kafteel Avas , 't

fchip Revcngie met mee» manfchap tot

bezetting derwaards gezonden, dat wel
wat fchnk onder den vyand gaf, maar
egter niet belette, dat 'er op |Hfta nog
verfcheide lichte fchermutzelingen voor-
vielen. Ook trachtte yifoc^o/, een Me- Vergceffc

nangcabcr , Toektcahcfi te dwingen , om ondcrne-

onze zyde te verlaten. Hy was wel fterk
J^'"|jot"

van volk; dog Toeloecahefi had Mamaio,

^

daar hy zig onthield, zoo vaft gemaal^t,
dat hy niet verder aan hem dorft tornen,

alzoo \'eelen van de zynen hier en daar
in de voetangels raakten.

Men hoorde toen ook , dat 'er op
Roemah Ite nog 7 Macaflaarfche vaar-

tuigen gekomen waren, waar op wyten
eeriten 4 jachten uitzonden , die 'er 2
van in de grond boorden , en de f andre
op Tomoewara in de Rivier jaagden

;

zonder dat zy heu verdre afbreuk konden
doen.

Daar op verfcheen de Heer Gerard Komft
Demmer , Extraordinans Raad den 2 5

van de

Maart dezes jaars 1642 in Amboina,om|^g^^j^.j
den Heer Caan af te loflen, zoo zynEd. ^™

tot langer verblyf mogt ongenegen zyn j

dog zyn Ed. vond goed nog cenige maan-
den de regeeiing aan zich te houden,
tot dat de Macaftiaren wat verder mog-
ten gedempt, en hy in ftaat zyn , om
dit beftier in meer ruil over te geven.

In April vertrok de Heer Wouter Se- De Heer
ro>', Opperkoopman, en Hoofd der kuif Seroy a]s

Hitoc, als Pielident na Ternate, wer- ^''^^^'^^"'^

dende op Hila door den Heer Cornelis'^^^^^'^'

•van Outboortl vervangen
j gclyk op La-

rike de Koopman H-'ybrand van Schagen
in zyn plaats quam.

Die van Noeflanivel en Hative, na de Voorval
overzydc in hunne thuinen gegaan, en met de

aldaar door eenige Macaflaaren, die de ^^*'^*'^***

zelve beroofden , vry fel aangctaft zyn- "^^"f

de, quamen met 4 hoofden, en een ge-
vangen weerom , die ons wift te zeggen,
dat uit de jonlcen op Wawani verbrand,
maar 17 laften ryft geborgen , en op
Wawani gebragt waren, daar alle kolt
nu fchaars en zeer dier was.

Den 6 May quamen de OrangKaja's van Verbond
Polcmatta , Scpa , Radja Timor^ Radja vzndic
Salkay zig met de E. Maatfchappy ver- van Ha-

binden,waar op ider een graauwen hoed, ^°'\*v^' ^"

en een vlag kreeg.
^^^^l^^

I^ 2 On- dorpen.
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1(^37. OndcitufTchcn groeide de magt der

Komft Macaflaarcn nog al aan, niet tcgcnihian-

]^|"
''^ de wy nog 5

jonken , met Zagoe uit het

faarfchc Ooflcn gekomen , verbrand hadden,

jonken op Het gerugt liep, dat 'cr veel jonken op
Hatocwc. Ceram , en Goram waren , die niet dor-

ftcn afl<omen, om dat zy van de (legte

intrede hunner makkers gehoort hadden.

Het getal , dat alleen op Hatoewc in

April gekomen was, wicrd op 30 Ma-
calliiarlche jonken begroot , en men zei-

de, dat zy alleen na ordre van den Ki-

mclaha wagtten , om op Erang en Cam-
bello te komen.

Baros Ontrent dezen tyd begon de mcinee-
ontrouw.

jjg^ fchdm , OrangKaja Baros ons volk

op Mamaio tot verraad aan re zetten, en

te raden KakiaU om vergiffenis te gaan

bidden , dat by eenigen , maar niet by

allen doorging. Toeloecabefi wilde ook de

gevlugte Macailliaren op Telleboan niet

aantalten, fchoon hem dat door de on-

zen aangeraden was.

Kakiali ,\\\n- kennis van gekregen heb-

bende , zond deze Macaflaaren veel am-

munitie van oorlog , waar door die van

Capaha en Mamaio verder aan het wan-

kelen raakten , zoo verre dat zy met ons

volk, van 2 daar ontrent leggende jagten,

en van de Coracora's van den vaandrig

Cornelis Danen , niet meer wilden fpreken.

Eindelyk , na dat de inwoonders van

Telleboan, hun dorp verlaten, en zoo

Macailliaren zich daar nedergezet had-

den, aan welke KakiaU nog 130 Inlan-

ders en 30 Macaflaaren toezond, zoo

viel OrangKaja Baros met die van Ma-
maio geheel van ons af, en liepen zamen
tot de Macafliraren over. Daar op gin-

gen beide de Heeren Landvoogden,
Caan en Danmer ^m May met een fchip,

om alle buiten-bczettingen te bezigti-

gen. Zy vonden die van Leffidi zeer

iverig, die zy derhalven met koft enryll

wel verftcrktenj hoewel 'er veel meer
aan Lochoc , en Hitoe Lama ,

gelegen

,, , was. Mcni had toen ook een aanllag op

fc todeg ' M-^fi^^lyn voor, die men den 18 zogt uit te

op Maffa- voeren ; dog hy had het gevolg niet , dat

•yn- men zich verbeeld had.

Kiniehha Kimelaha Loehoe ^Ó\c nu eenigen tyd op
Lochoe's Wawani huis gehouden, en aldaar Ka-
huwelyk. ^/^//'j- zufter getrouwd had, weer t'huis

gekomen zynde , tafte met 1000 kop-

pen, zoo Tcrnataanen als Macaffaaren,

op den 4 Juni Laala aan, verbrandde het

buitenlle dorp, en dreef het volk alleen

tot onder onze vaftigheid, zoo dat het

hen meert om Laala's fchoone rysvelden,

en Zagoeboffchen fchcen te doen geweell

te zyn. Nogtans bewerkten zy hier

door, dat die van Anin, en Lawai! den

K'umlaha toevielen. Madjira dreigde dit

te zullen wreken , zeggende, dat die

dorpen onder hem ftonden.

S C H E
De Heer Caan^ die hem hier mede ï<^4i-

begaan liet
,
gierde ondertulTchen op Hi- ^^ ^^"

toeLamaa.m, beitrafte die ^^'^ngKflia'Sj^,»^"^

over de bloohertigheid,bydejongllever-Cajoaii

ovcring der Macaflaaren daar ontrent ge-fi:lierp.

blceken , vooral gaf hy Cajoan over zy-

ne malle voorflagcn , van na Batavia om
een grooter Vloot te gaan , wakkere nee-

pen en fcheuten, zoo dat die man ze-

dert in verre na zoo goed Hollands niet

,

als wel te voren, geweeft is.

Toeloccabeft , afgeroepen om van de

weigerdegemeene zaaken te fpreken

te komen , zeggende vlak uit , dat hy
zig onzydig tuflchen ons .^tn KakiaU dra-

gen wilde.

De Heer Caan gelaftte te dier tyd ook Hitocla.

een gragt
, 7 voeten breed , rondom de ^'^^^^'

veiling van HitoeLama te maken , op

dat zy zoo veel minder zouden te vree-

zen hebben.

Ontrent dezen tyd ftierf j^ndrea de De dood

Soyfa , Koning van Noeffanivel , in wiens ^^n ^«i

plaats zyn broeder , 'Thomas de Soyfa , ',^°"J1^^
^

quam ; een man, die onzen Staat op verre ijnivd,

na zoo wel niet genegen was, als zyn door zya

broeder j alzoo hy pas na zyne aanftel- '"'o^'^"

img zvn vcrvan-

:-n.
de gezanten van Wawani m

huis ophield, en met hen heulde. In'^jeborg
den Land-raad daar over aangefproken voor

zynde
, gaf hy tot antwoord , dat dit '°°°

volgens 's lands wyze , om de rouw-plig- ^ '', *

ten af te leggen
,
gefchied \:as ; om dat mocft

die van Hitoe, en Noeflanivel, van ouds ftellen.

her goede vrienden waren > even of lyk-

pligtcn ook by vyanden van den Staat

moeiten waargenomen , en behoorden
verfchoont te werden. Men vond ook
goed hem te vervvyzen , om borg \^oor

1000 Ryxdaalders te Hellen , en een prcu-

ve van zyne trouw door 't aanvallen van
den vyand te geven , dat by hem wel
aangenomen , maar niet volbragt is. Ja
't was zoo verre van daar , dat 'cr tegen

hem , en de Hboekom van Hati\'e , weer
nieuwe klagten inquamen, dat zy ken-

nis gehad hadden dat die van Hitoe met
die van Liliboy en Alang zimenfpanden

,

en dat zy die gezanten van Liliboy we-
derom gehuisvclt hadden, waar op dien

Radja gedocmt wierd , die boete van

1 000 Ryxdaalders aan gongen , kleden

,

goud, 6cc. aanftonds op te brengen, en

Gajpar de />'f//\y, OrangKaja van Hativc,

wierd aanftonds afgezet , en door 'Joan

Pays^ tweede van dat dorp, en Sccreta- Ij'gtig

ris van den Landraad, vervangen. Dit Hoofd

was, gclyk hier na blyken zal, een zecrS*^™**'^'-'

flegte

Jan Pais

onvoor-

ruiling, daar in beftiumde , dat

men een botten verrader afgezet, en een

fchrandren doortrapten fchelm , die in

zyn gangen niet na te gaan was, in zyn

plaats geileld had.

De Macai'faaren , ziende dat zy voor

de Amboineefcn vegten
,j Der Ma-

en nog geldcaffaarcn

toe- morren.
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1641. toegeven moeften , wilden zy nagelen

hebben , en dierhalven fchandelyk be-

drogen waren , bcgonden te moiTcn , en

met den Kimelaha , en Kakiali , over hoop
CambeUü^e raken. Dit bragt veel Inlanders tot
vcrz.0 t

Qj^-,5^jgjjgi^eij ^ ^Yï die van CambcUo zoo

verre, dat zy vrede met ons maakten.

Het gefchrift , da;;r van opgeftcldj

luid aldus:

vrede.

Verdrag Na dat gecommitteerde afgezanten der

met hen negeryen CambcUo , MalTalyn', Erang,
gemaakt,

j^/j-^uj.^^ 7 Eiland Kelang, Hatoepoeteh^

Aflahoedi , Laloeta en Hakcks , bimun V
Kalleel, bevrediging en JJiJJing "oan oorloge

by de Ed. Heer Gouverneur , Antoni

Gaan verzogt hebben , zyn hun alle vorige

contrailen , inzonderheid V laatjfe in den

jare 1638. tujj'chcn den Ed. Heer Gouver-

neur Generaal, Antoni van Diemen, en-

de de Ed. Heeren Raaden van India ter

eenre , tn den Koning van Ternate ter an-

dre zyde bejloten.^ voorgehouden^ waar op

naar verfcheide vrindclyke discourfen , alzoo

nierklaren gemagtigd te zyn om alles af te

handelen
,
gevolgd is , dat zy beloofd heb-

ben het nevenjiaande ofte voorgaande con-

traêl naar te kojnen, ende op haar Wet-
boek , of den Mosh haf, gezworen hebben ,

al met den aldereerflen , zoo haafl zyn Ed.

voor Cambello komt te verfchynen , op een

bequame plaats naar ons gelieven , een huis

en fierkte te zullen bouwen , en te willen

inruimen , de vremdelingen wegfchaffen , den

handel verbieden , en dezelve nimmermeer

aanhouden , den Ivimelaha , en zyn aan-

hank, verwerpende, alle haar gefchut, en

oorlogs-gereedfchap, dat nog in de bovenjle

negeryen is leggende , beneden in onze bewa-

ringe brengen , en wyders alle de Giroffel-

rmgeleUf die in toekomende te innen Jiaan,

in des Compagnies magazyn, mits beta-

lende de beflelde prys,, zullen gebragt wer-

den.

Waar tegens de Ed. Heer Gouverneur
voornoemd is belovende , dat hun luiden voor

alle overlajl , die de vyanden der Ternataan-

fche en van de Nedcrlandfchen Staat zou-

de mogen in het werk feilen , wil befchut-

ten , en wyders verzorgen , dat in al haar
geregtigheden voorgeftaan werden.

Gedaan in V Kafteel Viftoria den 20
Auguftus i(?4i. na de geboorte Chrifti

was getekend OrangKaja Mayncne , V
merk van LclchatoclcfTi , OrangKay Sa-

bandar, V rucrk van Waylehoe, Orang-
Kay Naula , '/ merk van Hielipatti , O-
rangKay Kelang , V merk van Kakea
Pafli , OrangKay Honti , V merk van
Tamma-etta Oewer , OrangKaja Afla-

hoedi, V merk van Latoc Tahalceta, O-
jangKay Tahaketa.

De Macaflaaren,ziende,dat idcr zich
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zelven maar begon te bewaren, en vree- lö+t.

zende , dat het eindelyk wel op hun kop
kon aankomen, vergaderden hun volk van
alle kanten byeen

, gelyk zy ook de 100
man, die zy op Locki hadden, mede na
Wavv^ani riepen, die hunne vaartuigen

wel een halve myl over land flcepen moe- Zgven
ftenj ook zyn daar by die Macaffaarcn , Macaf-

die in Mamaio gelegen hadden, geko- f^^r'^-hs

men , die van idcr huisgezin aldaar een
^g^'^f^gg.

halve Ryxdaaldcr tot een rcispenning ren na
verzocht , en zoo met 7 vaartuigen de Macaffar.

te lug-reis na Macaffar- ten eerften voort-

gezet hebben.

Den 24 Auguftus vertrokken beide de Cambelld

in bezit

genomen.
Heeren na Cambello , om te zien , of
die ingezetenen het ^
den , om de gemaakte artikelen van vre-

de na te komen > doch zy vonden hen
volftandig in die belofte, gelyk zy aan-

Itonds de vaftigheden overgaven} doch
men vond,by 't intrekken van ons volk,

nevens die- van Leflïdi , ontrent de ag-

tcrftc borftweering nog vreemdelingen

,

die tegenftand boden , doch daar uit- , en
in 't bofch gedreven Vv'ierdcn. Men hield

alleen de zee-veiling,verwoeftte de ver-

die onnoodige werken, en maakte een
woonhuis en noodige batcryen by de
fterkte. Ook had men op een bergje na
't Zuiden een fierkte gemaakt , die met
ftcen en aard opgevoerd , en met een dak
voorzien was.

Kimelaha Loehoc.^ noch op Maffili zynde, Kimelaha

en nu wel ziende dat de zaken met hem ^o"^^"^

ook na 't einde liepen, zoo hy in tyds niet „!« ons.

toezag, quam op onze vermaning eindelyk

af, vei-vocgde zieh in de velling van Cam-
bcUo by de twee Heeren Landvoogden,
en maakte daar zyn vrede met hen; be-
lovende zynen Koning , en ons getrouw
te zyn , en de contraften na te zullen

komen. Hy vertrok daar op , en wierd
in 't henen gaan met eenige musquet*
fchooten vereerd.

Alles nu op weinig na dus verre her- De Heer

fteld zynde , zoo veitrokken de beide Demmer

Heeren na 't Kafteel , alwaar de Heer
^J^'^fj,:

Gcrard Demmer, gewezen Advocaat Fi- Laiid-

fcaal, en Extraordinaris Raad van India, voogd,

den I 5 September 1 642 , als twaalfde

Landvoogd, en bcfticrder vanAmboina,
voorgeftelt wierd, terwyl de Heer Caan
nog dien zelven dag , na zeven maanden
regecrens , met het fchip Revengie en
2 jachten na Batavia vertrok.

De Heer Dem)?!er begon zync regeering

met fchyn van meerder ruft , doch men
had nog zulke redenen niet om zich te

vcrblyden. De tyd zal lecren, dat alles j^j,j|.jj

maar met een Moorfche geveinftheid waarom
*

verricht was , immers zoo lang 'er Kt- men hier

melaha's met de cewoone macht waren, ""S '"

geen mftkon het quaad in den grond niet ophou-
i^y^j^

den i maar wel voor een tyd verborgen kon,

R 3 wcr-
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1641. werden } men zal zien dat alles ook maar

gcfchied is, om tyd te winnen. Het is

ook zeker, dat zoo men voor veeljaaren

Tcdaan had , dat men naderhand heeft

x-^innen in 't werk te Hellen, dat is.

N S C H E
de regeering der vier Hoofden afte fchaf-

fen, en de Kimelaha's te doen t'huis roe-

pen, men had al voor gcruimcn tyd hier

gcrud gekeft.

1641.

VYFDE HOOFDSTUK.
Eerfie verrichting van den Heer Dcmmer, na Hocwamohels hevrecUging. Een

Reduit op Cambello gelegt. Fertrek der vtecjie Macalliuren. Sibon Bapa gaat

als gezant na Macaffar. Kimelaha Loehoc, en Tehelia, aan V Caiteel. Dss

laatjlens verrichting by Kakiali. Vaartuigen der MacaÜaaren op Tcllcboan. l^itu-

•we navel-injiruBie aan de kooplieden op de comptoiren gegeven. Koning Hhamza's

dubhelhertigheiduit verfcheidt brievengebleken. De Onderkoopman Comans op Manipa^f/?g/.

Madjira na Ternate ontboden. Nau, en Binau verovert. Ganfch Hocwamoliel

bevredigt. De Heer Demmcrs t'huis-komji over Kilangs gebergte. Foor-advys van
'/ ontzet onder den Heer Caan. Klagten over den Pati van Cambello. Net berigt

wegens de Macaffaaren , &c. en van Kakiali. A. 1645 ontmoet de Heer Demmcr
de Floot van de Heer Caan by Bocro. Die hier ah Super-Intendent .^ 13c. van de

Ooft komt. Kimelaha Lochoe , met zyn geftacht , ter dood gevonnift. Madjira , en

de OrangKaja's, na 1'ernate ontboden. Ferraai op Cambello ontdekt.^ en de fchul-

digen ten deele geflraft. Wa'wani's laat(ie toeftand. De Heer Demmcr vervuoefi

eenige dorpen^ en nagel-boft'chen^ op de kuft van Hitoe. Wawani beftormd. Ver-

heidens dapper bedryf. En die vaftigkcid^ door de onzen verovert. Ons volk voor

Wawani te rug gedreven. D".pperioeid der Macaffiiarcn. Patiwani, en Ridjali ge-

quetft. Kimelaha Loehoe afgezet^ en Madjira als Stadhouder verklaart. Kime-
laha Loehoc, en Akiwani gevangen genomen., als mede Codjali , Toeloecabefi enz.

Eindelyk in genade aangenomen. En Kakiali nog^mals geft)ndeert^ om af te komen.

Ferfcheide van Kimelaha Loehoe's geftagt opgebragt , en gevangen gezet, uitgenomen

zyn dochter. Zyn moeder, zufler en halve broeder onthaJft. Aanftag op Kakiali's

iverken mislukt. Eenige vaartuigen vei'nielt. Die van Alang, Liliboy, Affaloelo,

en Wakkafihoe in genade ten derdemaal aangenomen. De Heer Caans vertrek na

Ternate met Madjira. Pati Cambello's vlugt. Een houte vaftigheid op Ceyt geiegt.

Nader verzoek van die van Wawani om vrede , afgewezen. Tammatela's ^oo^/, ett

Paciwani's "jfr/rf/t «lï Capaha. K-akv:Cii's vlugt dcriiiaards , vjerd vcrradelyk vermoord.

De Heer Caan verfchynt hier weer met Madjira. De onze veroveren Kakiali's hoofd'

vefting. Commiffte van Koning Hhamza aan de Heer Demmer gegeven. Madjira al^

Stadhouder roor^e/tfW. Hitoeëfche ^fz««/f» , afgewezen. Z)? Kipati's ii^w Lochoe

tn Cambello, enz. ter dood gedoemd. De Heer Caiins al te haaftig vertrek />«.Batavia.

Eeifte

verrich-

ting van

de Heer
Demmer,
n,i Hoc-
wamo-
hehs be-

vrcdi-

£i"S-

Een Re-
duit op

Cambello

g.-leSt.

Et eerde dat de Heer Dem-
na Hoewamohels hc-mer

.

11 vrediging , deed , was , het

wk m. ftrand van Wawani door de

Coracora's van Larike , Hoe-
wamohel, Manipa, Kelang en Bonoa,
en door drie van onze jagtcn te bezet-

ten, ter tyd toe dat die uit de Uliaflers

haar zouden konnen afloflèn.

Ook vertrok hy den 2 f September na

Cambello met een jagt, waar in hy talk,

fteen en fo flaven medenam , om op de

Zuider-hcuvel Baycole een Reduit , aan

ider zyde 40 voeten breed , af te fteken,

waar toe aanltonds alles is in 't werk ge-

field.

De grondflag gegraven , en de ecrfte

ftcen door zyn Ed: zelfs gelegt zynde

,

wierd 't werk met allen yver begonnen

,

waar toe Kimelaha Loehoe zelf al vry ne-

drig de hand leende , terwyl de Inlanders

meer kalk branden zouden.

Uit een ovcrlocper , Kakiali's pinang-

drager, zynde de zoon van den Orang-
Kaja van Hatoemeten , verftond men

,

dat de Mooren van Noeffanivel en Ha-
toe met Kakiali t'zamen heulden, en dat

die van Iha en Kaylolo aan die Wawani
alles, wat zy maar konden, toevoerden,

brengende 't zelve van Lian en Mama-
io af over land ; dat ook de meefte Ma- Vertrek

caffaaren met 20 vaartuigen al vertrok- '^'-"""-

ken waren, en dat nog loo koppen hen j^^^^^''^^"

"

Honden te volgen , waar mede Kakiali

eenen Sibori Bapa, als vyfde gezant, aan sibon

den Koning van Macaffai- , met verzoek Bapa gaat

van een nieuw ontzet van volk, dagt te*^ S^^nt

zenden. Verhalende ook , dat een groot
^^^^

^^^

gebrek van levensmiddelen onder hen
was.

Ook quam zekere Intsje Mali/n , een

Maleyer, met zyn vrouw, en zHitoeë-

{cn , overloopen , die alles , wat die pi-

nang-dragcr gczegt had , beveiligden >

daar



1641. daar by voegende , dat die van Hi-

toe aan die van Wawani dagelyks

koft toevoerden. Dit bevonden de on-

zen waar te zyn , alioo zy in de Ri-

vier van Peiliilii', op Caybobo , i Co-
Tacora's van die van JVIamalo bezig von-

den , om Zagoe voor die van Wawani te

poekclen , die zy nevens veel andere vaar-

tuigen der vyanden namen , brengende

1 1 gevangenen , daar onder ? Orang-

Kaja's van Mamaio, en i van Hitoe La-

ma, mede, die alle in de keten geklon-

ken, en op Cambello aan 't werken ge-

zet wierden.

Daar roelhen op Kelang ook noch

ecnige vreemdelingen j wcshalven daar

cenigc Coracora's na toe voeren , die de

zelve , daar onder eencn lulsje Bori^ in de

Rivier van Salatti vonden, 't Volk , uit-

genomen een , die zich dood vogt , nam
de vlucht , en zy kregen een fchoon

nieuw vaartuig , dat zy na Cambello

bragten , en daar een chaloep van maakten

.

Niet lang daar na quamen die van

Henncheloe , Hcnnelale , en Hennela-

toea, drie dorpen in 't Zuiden van Nc-
gri Lima op de kuil van Hitoe, en de

andere van 't gefpanlchap Ceyt (die op
Alang geweeil waren om te raadllagen)

met een vrede-vaan alleen by ons, alzoo

die van Alang hardnekkig bleven , ver-

zoekende vrede met ons te maken. Men
vees hen voor eerll af, ter tyd toe , dat

Z)- met gevangene vyanden quamen , op
welke zelve voorwaarden ook die van

Anin gehoord, en weer te rug gezon-

den wierden. Zy gingen daar op met
hunne Coracora's op die van Wawani
kruiflcn , om koppen te krygen ,dat juill

ten eerftcn niet gelukte , alzoo Kakiali

al zyn volk na boven gcligt , en maar

375 Macaflaaren op ftrand gelaten had,

die maar zochten door te breken , en na

huis te keereu.

Die van Locki, en Anin,dan'preuven

tot ons genoegen gegeven hebbende,

wierden vooreerlt in genade op die voor-

waarde aangenomen , dat de Heer Land-
voogd alle de hoofd-zaken met hen af-

doen wilde , als hy voor hun dorp ko-

men Zou.

In November quamen zi vaartuigen

van 't Eiland Kcy (onder Banda bchoo-

rende) met velerlei waaren in Amboina

,

en voor 't Kaftecl, genegen zyndc die

te verkoopen.

„. ,, De Landvoogd had ook KimeJaha

Loehoe ,
Lochoe , cn den Pati van Cambello , T'e-

cn Tche- helia, na 't Kaftcel genomen, om hen
Laaan't wat vermaak aan te doen. Zy wierden

met f kanon-fchooten , en twee charges

niusquetten ingchaalt.

Men ilond dezen Pati toe tweemaal

na Wawani te gaan , om zyn vrouw en

kinderen te bezoeken , en met eenen Ka-
kiali te fondeercn.

Kalleel.

KEN. 13^
Hy gaf breed van zync genegenheid '641;

tot de vrede op, doch zey, dat hy al-
„^" '^^^'

leen noch door de Macaffiaren, en door !(„(;„„ b_
Dayn Moigapa^ belet wierd,die 't ftrand Kakiiit.

van Wawani bezet hielden, en maar na
goede gelegenheid wagtten , om met hun-
ne vaartuigen , die vol nagelen waren,
te vertrekken.

Men zond hem dan noch eens na bo-
ven ; doch toen bragt hy tyding dat Ka-
kiali weer op nieuw den oorlog tegen de
Hollanders gezworen , en geen andre
gedagten had , dan daar by te bly\^en>

en dit was belt te gelooven.

In de Rivier van Tclleboan op Jahoe- Vaamu-

li , lagen 4 Macaflliarfche vaartuigen , f5"
'^^''

waar op de Heer Demmcr een aanilag ,en op
maakte , doch alzoo zy opgehaald , met Tellc-

(leenen gevuld , en door genoegzaam '^°'"-

volk gedekt waren, viel hier niet aan te

doen, te meer, alzoo zich de 10 Ley-
timorfche Coracora's, by zyn Ed: me-
degenomen, overal buiten fchoots hiel-

den.

De Heer Landvoogd hekelde hen
wakker daar over ; doch zy konden dit

veel beter, als een kogel, verdragen. Hy
vertrok dan zeer misnoegd na Hila, dog
liet de Rivier met een jagt en 3 Coraco-
ra's bezet.

Hy gaf ook op Hila, Loehoe, en alle
j^j^^^^

andre nagel-comptoiren , aan de koop- na"el-in-

licden een nieuwe inftruétie , hoedanig ftruaie

zy de nagelen te ontfangen hadden, te^^ndc

weten, met meer gelyk bevorens, met^°°P''V
fteclen en vuüigheid , maixr droog, en^mpfo^
zuiver. ren gege-

Terwyl de Heer Landvoogd Manipa v^"-

vifiteerde , en Kimelaba Loehoe by zich
had , \'icl 'er een gefprek tuflchen Pati
Heli^ broeder van Sengadji Cowafa , en
tuffchen den Kifnckba, in 't welke hy,
die 's jaars te voren in Ternate geweeft
was, aan den Kimelaba blyken liet, dat
hy niet weinig in 's Konings ongunft
ftond. Hier op zei de Kimelaba tegen
den Heer Landvoogd , ik weet wel , dat
de Koning al de fchuld op my zoekt te

leggen , om my maar uit de wereld , en
tot geen levenden getuige ïvan zyne be-
velen, tot nadeel van de E. Maatfchap-

py te hebben j maar ik zal uit acht brie- Konmg
ven van hem toonen, dat ik niets bui- Hhamza's

ten zyn lalt gedaan heb, waar uit UEd.'l^bbd-

dan ook des Konings dubbelhcrtigheid,^'^'^'==^''^

en myn oprechtigheid, blyken zal. fchcide

Hy haalde daar op die brieven voor brieven,

den dag, en uit de cerfte bleek klaar,

dat hy de daad van Leliato , wanneer hy
ons, onder de Heer Lucalfoon^ Iha, en
Mahoe afgenomen had

, prees, met bevel

van die aan te houden , in plaats van
NoclTanivel, 't welk den Koning oor-

deelde , dac hem door ons onthouden
wieid.

l^it



138 A M B o N S C H E
1641. U it den tweeden , onder de Heer Gyfeli

gefchreven, bleek kUi?.r, d;it hy 't ko-

De drie volgende

fchooning

men der vreemdelingen op zyne ftran-

den , en hunnen nagel-handel aldaar vol-

flagen goedkeurde , alzoo zy wel diic-

maal meer tol, als de Nederlanders, op-

bragtcn, Ikandc in twyffcl, oF hy lie-

ver de Hollanders , dan de Javaanen of

Malcyers, aannemen wilde.

Uic den derden , ontrent dien zelven tyd

gezonden, bleek, dat de Khmlaba, en

die van Hoewamohcl , de vreemdelingen

niet alleen mogten aanhalen , maar hy

belaftte ook hen van koft , en drank te

voorzien.

De vierde hield meeft het zelve in.

De vyfde deed blyken , dat hy , de Hol-

landers toen van nooden hebbende , -ook

te dier tyd verbood de vreemdelingen

aan te haaien > doch gebood den Kime-

lab'.i^en de ürangKaia's,cgtcr de bhaar

nagelen op 100 llyxdaalders te houden,

gelyk de vreemdelingen dit betaalden.
-' • "

"'lielden niets tot ver-

van den Kimekha in , dog hy

zeide, dat 'er noch een brief aan hem
van den Koning door Sengadji Tocbans

zoon gezonden, en dat die met loodbc-

flagen was, om, zoo zy Hollanders onl-

moeten mogten, dien in zee te werpen,

en te laten zinken j Vv'clke , brief hy

zou tragtcn te krygen , en ons over te

leveren.

^ Men ley te dier tyd ook in de nieuwe

dcrkoop- veiling op Manipa allereerft een Onder-
man Co-i-Qopi^jan, Johan Comans genaamd, om

de nagelen te ontfangen , van welke

men op dat jaar 100 bahnra's kreeg.

In dit zelve jaar kreeg den Heer Land-

voogd fchryvens van den Koning, dat,

aangezien hy Kimehha Loehoe voor een

afvalligen fchelm hield, men denjongen

Madjira , met alle de OrangKaja's , na

Ternate zenden zou , om hem in zyn

plaats als Stadhouder aan te Hellen, al-

zoo hy een rechten nazaat van den groo-

ten Roebühongi was , en een goeden reuk

by de onzen had.

Nau.en Den 18 November deed de Heer

Binau , Demmer alle de Coracora's voor Wawa-
verovert. ^^ opbreeken , alzoo zy het danr wegens

de l.iger wal niet langer zouden konnen

harden > doch eer zy t'huis quamen , na-

men zy zeer gelukkig de dorpen Nau en

Binau , beide op een fteilen berg byeen-

gcvocgt , in , zonder daar een man voor

te verliezen.

De vyanden wierden gedwongen hol

over bol van de ftcilte af te fpringen , en

een grooten buit van nagelen, gongen,

en andren huisraad, agter te laten.

De nagelen , alzoo men die toen niet

afdragen kon , wierden verbrand , van

welke 'er wel 100 bahara's waren, doch

den anderen buit flecpten de Inlanders

Den On»

m .insop

M.\nipa

gclcgt.

na hunne Coracora's, nevens j) koppen, 1641

en 2. ge\ angenen , daar bekomen , ter-

wyl zy , die beneden gebleven waren

,

zoo veel nagelboomen , als zy begaan

konden, bedorven hadden.

Dit was een groote veder uit Kakialis

fteert.

De Heer Landvoogd van daar na Locki

vertrokken zynde, beveiligde op den z

December de vrede , 1 m;uinden te vo-

ren met hen aan 't Kafteel begonnen,

met hun OrangKaja, en oudften, meeft

op de zelve grond , en voorwaarde
,
ge-

lyk zv met die van Cambcllo aangegaan

wasj begerende ook , dat zy al hunue
werken afwerpen , en op 't ilrand van

Pawayl zouden komen woonen.
Dus was nu geheel Hoewamohcl met

ons bevredigt , fchoon de Inlanders zelf

nog ecnigc kleene gefchillen , ons niet

rakende, met raalkandcrcn hadden, als,

dat de kleene dorpen de nagelen op Loe-
hoe niet wilden komen wegen , om geen

fchyn te geven , als of zy onder hen fton-

den.

Hy vertrok van daar over Caybobo na

Hatoeaha , welken laatftcn OrangKaja hy
fterk overhaalde, wegens dat zy Kakiali

in 't geheim met Zagoe gefpyft, en die

uit de boflchen van Caybobo tegen hun
wil en dank gehaald hadden ; dat zy nog
dorften loochenen, hoewel wy daar wel
af verzekerd waren ; doch om de ruft

moeft men daar van zwygen , zeggende

alleen , dat men naeuw op hen paffen , en
zich ider derhalven wel wagten zou.

Na dit alles verricht te hebben keerde

die Hoer na huis, doch, alzoo hy opdeDemmcn
Coracora van Kilang was, voer hy mettl^"'^

de zelve na de 'Zuid-zydc van Amboina
,
^°^" °'

en quam over Kilangs gebergte weer aan h;rgte

't Kafleelj belaftende aan die van Ho- van Ki-

toemoeri haren hoogen en fteilen berg , 1^"8-

tot nog toe by hen bewoond, te verla-

ten , en beneden te komen woonen.
In December kreeg men berigt, dat Voor-ad-

de Heer Caan met een goede Vloot in 't '^ys ''«n 't

begin des volgenden jaars ftond hier te "'""^jg

komen , met laft aan den Heer Land- Heer
voogd , om de Hongi zoo vroeg het mo- C»in.

gelyk was by een te roepen , en hem by
Bocro af te wagten , waar door de In-

lander, fchoon eer ft van een zwarentogt
t'huis gekomen, en nu midden in zynen

nageloegft bezig zynde, al weer aan 't

fcheppcn moeft, om in 't laatft van De-
cember in de Coescocs-baey op Way-
poeteh te wezen.
De Heer Landvoogd cinS iT<ct 2. jag-

DeHeer

gmg met
ten uit, om die Vloot te ontmoeten,
doch hy verviel op Leilïdi door den fter

\'

ken Weften-wind daar Kimclaha l.ochce

I'ocro

.

van en I van

wat fteen

met 8 Coracora's

Kelang, die voor 't wagten,
voor de Reduit op Cambello aanbngrcn,

verfcheen. Men.
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i<45. Men klaagde hier ook weer over den
Klagtcnp^^^- y^„ jje laatlle plaats, dat hy vuile

pItTvan" "^g^^^" leverde, en vreemdelingen ver-

Cambcl- borgen hield , waar over van den Land-

lo. voogd aangefproken,verfchoondc hy zig
Bericht

^.jj^ 't cerile } doch gaf i Macaflixarcn o-

d«fMa"caf-Ver,die ons den regten toeftand van Wa-
faaien, wani ontdekten, namelyk , dat 'er nu
&c. en nog 100 Macaflaaren, 5oBoetonders,en

j'i'"'^^" 40 Maleyers, op dit Itrand lagen, en dat

de ryft daar zeer dier was. Dat Kakiali

zich op den berg , en al de toewcgen wel

geitopt hield > hebbende noch 4 Hukken,

veel ballen, en 4 potten kruit.

Op 't gerucht van deze Vloot quamen

die van Mamaio , om zich met ons te

bevredigen, dat zy, na veel fmeekens,

in December verkregen ; hoewel zy , als

fchelmen,niet na lieten Kakiali noch van

fpys en drank te verzien, dat ons door

een overlooper gezegt wierd •, 't geen

ook oorzaak was , dat wy geen dorpen

meer in genade wilden aannemen , al-

zoo wy zagen , dat alles maar bedrog

was.

Men zey ook ^ dat Kakiali al zyne goe-

deren tot geld gemaakt , en het zoo ge-

Ichikt had , om , als hy 't niet langer

harden kon, na Boeton te vlugten.

.
jj^

Den 18 Januari 1Ó43 ontmoette de

ontmoet Heer Demmer de Vloot van den Heer
de Heer Caan by Boero , van waar zy te zamen
Demmer „a Wawani t'zeil gingen, gevende in 't

van de° voorby zeilen aan Crayn Mengapa dehng^

Heer liepen toen voor Hila, daar men ook de
Caan by Coracora's ontbood , zy quamen 'er , dog
Boero.

jjjet groot gevaar, alzoo het daar een la-

ger wal was, waar door zy al i Cora-

cora's verloren hadden, en weinig kon-

den uitrichten, hoewel des Zeevoogds
Die hier meining anders goed was. Men liet de

als Super- yjoot dan voor Hitoc , en de Heeren
^[.^"^™^ togen zamen na 't Kafteel, daar men de

de Ooft authorifatie van de Heer Caan als fuper-

komt. intendent. Veldheer, en Zeevoogd der

Ooftcrfche gcwcftcn , heeft voorgelezen.

Kimelaha ^<^" " I Februari quamen 'er m.et het

Lochoe fchip Grol brieven uit Ternate van de
meizyn Heer Landvoogd Seroy ^ en van denKo-
gedagt

jjji^g nevens een geheime brief aan den
door den - - -o ' „ j 1.^ • u
Koning "^1" Demmer .y waar m de Konmg be-

gcvon- geerde , dat men Kimelaha Loehoe , met
nift. zyn geheel geflacht , te weten , zyn

moeder , zufter , broeder , zoon , en

Kaitsjili Laxamana , wegens hare ge-

pleegde fchelmftukken , en ontrouw , zoo

tegen den Koning, als tegen de E. Com-
pagnie , in Amboina ter dood brengen

,

alle hare goederen voor den Koning ver-

Madjira,beurd verklaren-, en dat men Madjira,

en de O- mct alle de OrangKaja's, en Kipati's na
rans^Ka- Tfcrnate zenden zou , om een nieuwen

Ter'nae
Kimelaha voor te ftellen.

oncbo- Men hield dit vonnis des Konings voor

den. Kimelaha Loehoe vooreerft verborgen , al-

II. Dëel van Amboina.

'dekt.

KEN. 137
zoo men hem nu noch van nooden had, 1643.

om de landvolkeren te verzamelen , en
Wawani te belegeren , om 't welke te

meer te bedekken, men hem zeer min-
nelyk in alle gelegentheden behandel-

dc-

Men ontdekte in Januari een fchendig Verraad

verraad, by twee Macaflaaren op onze°P^*™'
vefting voorgenomen, aan 't welk men

^^"°°"^"'

den Pati Tehelia, en alle de Cambelle-
zcn, fchuldig hield, waar van wy te

meerder gedagten kregen , om dat hy na
deze ontdekking niet meer by de onzen
dorll komen.
Men kreeg een van die twee fchel-

men, en 3 van zyne medepligtigen , als

ook den Kipati van Cambello , met eeni-

ge van zyn volk
,
gevangen , en nleii

voerde 8 van hen na 'c Kaltecl. Zy dor- En de

ften 't feyt alle zeer Hout ontkennen, jafchuldig-

zelf gcpynigd zynde, bleven zy daar by;|J^""-^"

doch men had klare bcwyzen t'hunnen (i"jt
^'*

lafl:e, waar op 'er i ter dood, en 6 tot

de keten zyn verwezen , welk vonnis den

14 April is uitgevoeit, na dat een der

gedocmden het feit voor zyn dood noch
bekend had.

OndertulTchen maakte Kimelaha Loe-^

hoe met Madjira een aanflag op Ncgri
Lim_a, gelyk ook die van Larike op A-
lang; doch het waren beide maar lofle

fchermutzclingen

.

De toeftand van Wawani was in dezeWawani's

tyd vry flegt: want maar zoo Macaflaa-'^^^^ ,

ren lagen aan 't ftrand in een groote lan-*^"

f
e vefting, die twee bolwerken na de Zee-
ant had , waar in zy f gelade baflen,

nevens veel andre die op de grond lagen,

80 flegte musquetten , en zeer weinig
kruit en lood hadden , wagtende maar
na bequame gelegenheid , om weg te ra-

ken , waar toe zy 6 nieuwe Coracora's

,

en 14 andre vaartuigen klaar hielden.

Aan den opgang des bergs was noch een

vefting, waar in Kaitsjili Boeton met de
Boetonders , doch immers zoo flegt voor-

zien , lag.

Hocger op, boven op den berg, hield

zich Kakiali in een redelyk groote vier-

kante vefting, waar in f flcgtgeftclde

ftukken waren, en noch 2 andre nevens

een groot Falkon boven in 't dorp j dog
alles zag zoo bouwvaUig en jammcrlyk

flegt 'er uit , dat hy het daar niet lang in

harden kon.

Dit dreef den Heer Z)f«?»/(?r aan, om De Heer

waar Demmerin April de Hongi te verzamelen ,

mede hy eerft de nagelboomen alom op !^1"'°'
j . >^ i ccnigc

de kuft van Hitoe begon te beden-en , dorpai

,

de verlatene dorpen in kooien te leggen , en nagel-

en vooral Tehalaa , Noehali , Cey
t , en

''°'j'\^"(i

Lebelehoe, als naaft daar aan gelegen, y^j^^-^

te verw oeften. toe.

Het zelve liet men den Commandeur,
Frans Leendenszoon Falk met 8 Com-

S pagnies
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1643. pvignies foklaatcn ,
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lo, en Capaha, en tullchen Mamaio en

Hitoc Lama doen, om den vyand alle

toevoer van nagel-en clappus boomcn at

te fnyden, mcinende de onze in 8 of p
jaaren weer andre goede nagclboomen te

konnen hebben, als zy maar wilden, dat

men juill by de uitkomlt zoo niet bevond,

waar uit naderhand die groote (chaiirsheid

van nagelen ontdaan is.

Die van Negri Lima lieten ons weder

crnilig om vrede verzoeken , alzoo zy

befpeurdcn, dat zy het aldus niet lang

konden haiden, daar by voegende, dat

Kakiali nu ook genegen was om af te

komen , en zelf des Landvoogds voeten

te willen kuflen, als men maar volk om
met hem te fpreken , en gyzelaars zen-

den wilde } doch men wilde hen niet

hooren, om dat men bevonden had, dat

zy ons dan veel meer quaad , als goed

,

deden.

De Heer Demnier \'erfcheen den laat-

rten April met zyn Vloot voor Wawani,
cifchte de Macaflaaren noch eens op,

onder belofte van hen onbefchadigt , dog

zonder nagelen te zullen laten vertrek-

ken, die men hen aanbood tegen de ge-

zette prys te betalen , dat maar | verlies

was ; doch alzoo hy geen antwoord

kreeg, en niet lang talmen wilde, liet

hy aanftonds fterk op hen canonneren,

en met handgranaten zoodanig begroe-

ten , dat het nu tyd begon te werden

,

N S
veltje

g-rn ;

zond

hulp,

b-ftormd
°"^ ^^" ^^ beftormen , alzoo men al een

fracie bres gemaakt had

Men ging dan den i Mey met troe-

C H E
'er de onze meenden af te drin-

doch de Heer Zeevoogd Caan^
Ferheiden twee Compagnien te

die zeer gelukkig boven geraak-

1643.

pen 'er op los, waar van de eerlle
, 5

Compagnien foldaaten , 8p matroozen,

en 300 Inlanders, fterk door den Com-
mandeur Falk , op 't Wefter-bolwerk

aangevoerd wicrd. Cx^\X.e.\nOutgerffoon^

even Iterk , doch maar van 100 Inlanders

voorzien , zou op 't Ooftcr-bolwerk aan-

vallen.

Het derde gedeelte met hunne Cora-

cora's (waar mede ook de andre den llryd

ondernamen) zou met een diergelyke

magt door de Kimelaha's Loehoe , en Mad-
jira's volk , onder 't opperbevel van de

Hceren Caan , en Demmer regt op de

lange guardyn , terwyl de andre bezig

met den vyand waren , werden opge-

leid.

Verhei- t)ok deed de Lieutenant
, Jacob Ver-

dens dap- heiden , hier een goeden dienll , die op ei-

pcrbe- gen aanbod zeker heuveltje agtcr 't Oo-
'^'^y^^^'"' lier-bolwerk met een Compagnie 's nagts

innam , van waar hy in 's vyands werken
fchieten, en hen veel quaad doen kon.

Hy meende den 3 Mey 'er in te vallen,

doch dat ging zoo gcmakkclyk niet, al-

zoo de Macaffaaren uitvallende, hen zoo

dapper te rug dreven , en tot op dat heu-

ten, en alles herltelden. Daar op wicrd En die

de aanval op 't Weller-bolwerk met ka-^^^'S-
j r u ..

heit, door
non van de Ichepen, en met vuurmor-

j^Jj^^^j^
tieren zeer ernlHg begonnen, waar op veroverd,

de onzen wel flerk aandrongen , maar
de Macaflaaren verweerden zich ook als

mannen j doch mocften 't eindclyk , al-

zoo zy het overal niet konden waarne-
men , opgeven , verlatende , na \'cel doo-
den en gequctllen bekomen te hebben,
hunne valHgheid.

Nu waren de onzen mccfter van 't

ftrand , bevindende deze ilerkte zeer'

dik , hcgt , wel voorzien van voetan-

gels , en byna onwinbaar , zoo dat zy
verwondert waren, dat zy die op dezen
morgen zoo fpoedig veroverd hadden.

De vyanden waren na zekeren heuvel

gcvlugt, van waar zy de onzen noch veel

hinder deden j doch men drecfze van
daar, en \ond veel nagelen in deze eige-

ne huizen, door hen zelf, eer zy 'er uit

trokken , in brand gedoken.

Men hield deze z heuvels met 4 Com-
pagnien bezet, terwyl andere de vaartui-

gen der vyanden vernielden.

Den 4 May ging men met al het volk

op de Boetonle veiling los , van welke
wy ten eerften meefter wierden. Wy
vonden daar ook pakhuizen vol nagelen,

door hen zelf verbrand , op dat die in

onze handen niet zouden vallen.

Van daar peurde men den berg al ver-

der op , daar de onzen weer vericheidc

dikke borilweringen en huizen, randen
vyand verlaten , en in brand gelloken,

vonden.

Na de middag begon men aandeftcil-

te te komen , alwaar Kakiali in 't hangen
van den berg een vafte battery met 5
ftukken , en 3 balfen voorzien , vlak

,

om langs den weg te fchieten
,
gcplaatll

had, waar door -wy ten ecrlien eenigc

doodcn en gcquetilcn , hoewel meelt

door onvoorzigtighcid der onzen, bequa-

mcnjcgter wierden de vyanden daarcin-

delyk door onze handgranaaten uitgedre-

ven, zoo dat zy al hun gcfchut en na-

gel-pakhuizen, na die eerll in brand ge-

lloken te hebben , moeden verlaten. Dit

was wel veel , maar nog niet alles ge-

wonnen. Men wierp heel on\'oorzigrig

die battery , die ons nog zeer wel had

konnen dienen, om verre, om dat men
meinde, dat de fchrik nu al genoeg in

den vyand was, daar het nog niet eens

zoo degt met hem gcfchapen (lond.

Men zond dan ccnige Compagnien , ^^^^
om de hovende veding in te nemen , daar volk voor

v<;el pagai"s, en fteene muuren, rondom Wiwani

waren; ook wierp men daar in zcerltcrk'f "ligc-

„,,.tdrcvta.
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met granaaten ; doch de vyand , cenen

uitval doende, dreef de onzen zeer ver-

ward ^'an boven na beneden , waar door

\vy 8 dooden en 4} gequetftcn bequa-

mcn , dat een groote verflagenheid

baarde , hoewel dit verlies niet weer-

dig was , om 'er af te reppen. En
egtcr (dat immers befpottelyk was)
dorft men geen volk 'er meer op af zen-

den. Men verdierf, en vernielde dan al-

leen alle de veroverde werken, en men
keerde, als of men wonderen uitgeregt

had, weder na 't Kafteel, latende 't ge-

Zag over de Vloot , die op de kuft van

Hitoe bleef, aan den Commandeur /^^ïZ/t.

Die van Mamaio , en Ncgri Lima

,

vernieuwden wel hun vorig verzoek,

om in genade aangenomen te werden j

doch men wees hen weder af, tot zy
blyken van hunne trouw voor ons , en
van cenig loffelyk ftuk, tegen den vyand
gegeven zouden hebben.

Wy hoorden ook van een overlooper,

dat de Macaflaaren alleen het werk in

"alle die ftormen gedaan , en dat de Boe-
tonders, en Hitoccfen (? of 4 uitgezon-

den) niet het allerminfte verricht , en
dat de eerfte 30 dooden, en fo gequet-
ften bekomen hadden , dat Maralo Mar-
gano^d'xc hun hoofd tentydevandeltorm
geweeft was, en Capitein Mangikoero ttn
van die twee fchclmen, die dat laatfte

verraad op Cambcllo voorhadden , dood
Patiwa-gebleven waren. Patiwani was in zyn

Dapper-

heid der

Macaffaa

icn.

ni, en
Ridjali,

'jequctft

been gequctft , Iman Ridjali in zyn ge-

zigt gekapt , al hunne nagelen en levens-

middelen hadden zy zelf in brand gefto-

ken , zoo dat zy nu van wortels , en bla-

deren van boomen leven moeften, dies

hen de honger in 't kort dwingen zoil,

om zich over te geven , dat zy al zou-

den gedaan hebben, zoo Kakiali alleen

het niet belet, en gezworen had, met
de Nederlanders geen vrede te willen

maken.

Kimclaha Den 14 May 1645 beriep de Heer
Lo?hoc Caah alle de OrangKaja's aan het Kafteel,
afgeiet, 200 om de quade gerugten , als ofwy voor
*"'^ J'"Wawani zoo veel volk verloren hadden,

Stadhou- ^^ dempen , als ook om nu den brief des

Konings, wegens 't afzetten van .AT/^/g-

Jaha Locboe over zyne gepleegde ontrouw,
en 't voornemen van zyn Hoogheid om
Madjira in zyn plaats aan te fteilen, en
hen daar nevens bekend te maken, dat

zy met zyn Ed. (de Heer Caan) na Ter-
nate zouden moeten, om daar Madjira
door den Koning , als zynen Stadhouder,
te zien voorftellen.

Kimclaha Na 't fcheiden van deze vergadering

Ald^'
"^™ "^^" Ktmelaha Loehoe, en zyn ftief-

wanige- broeder Fatiwani, of yfkiivani, gcvan-

Tangen gen, en men wenfchte den jongen Ma-
gcaooicn. jjira geluk, vermanende hem de voet-

llappen van zyn vader Sabadyn getrouw

der ver-

Maart.
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na te volgen , en ons verder helpen 's 1643.

Konings wil uit te voeren , met het op-
zoeken en overleveren van 't geheele
huisgezin, en alle de goederen V3.n Ki-
melaha Loehoe , en van den reedsgellraf-

ten Mardejfa, , om die na den Koning te

zenden. Ook maakte zyn Ed. de Orang-
Kaja's bekend , dat zy met hem op een
fchip konden na Ternate gaan, en dier-

halven geen Coracora's behoefden mede
te nemen.
Men nam nu ook gevangen zekeren Als me.

Codjali, om dat zyn vader, de Sengadji^^^^
van Roemah Ite,'t Eiland Amblauw met^J*^'-

geweld na zich had genomen , niet regen-
Itaande Koning Hbamza de Amblauwers
voor viye lieden verklaard , en aan de
zeiven een eigen Sengadji gegeven had.

Toeloecahefi zond den ip Ivlay een zy-
ner broeders, en eenige OrangKaja's van
Mamaio, en van z campons van Hitoe
Lama, om weer om vrede te verzoekenj
doch men zei hen , dat men daar in niet

treden zou, voor Toeloecabefi zelf 'er by
was.

Die van Negri Lima, hunnen yver voor
ons tegen den vyand nu betoond hebben-
de, wierden op de oude gronden in ge-
nade aangenomen , belovende alle con-
traóten te zullen houden, ons de nage-
len alleen te leveren, met ons te fchep-
pen , en verder alles , dat ware en ge-
trouwe onderdanen pafte, te zullen doen.
Het zelve wierd ook aan die van Ceyt,
Hahoetoena,cn de verdere van'tgefpan-
fchap Ala,den 28 dito toegeftaan.

Toeloecabefi quam cindclyk ook af, zeg-
gende door 't gemeenc volk tot den af-

val gedwongen te zyn ; en beloovende
zyn^eft te doen, om Kakialimede te doen
aflcoomen. De Zeevoogd Caan nam hem Kakiali

in genade a;m ; doch toonde* zich weinigiogn^^^^s

aan hem , of Kakiali^ gelegen te laten,
^^^°"'

alzoo hy hen nu genoegzaam voor over-Jtfk^"*
wonnen hield > maar ftond hem egtermea.
toe, daar henen te gaan, te meer, alzoo
hy by Kakiaü's weigering , ons egter van
't overkomen van eenige dorpen verze-
kerde. En zoo hy nu nog overkomen

,

fchuld bekennen, en zich ondcrwei-pen
wilde , dat men hem dan in genade weer
aannemen zou.

Den
3 Juni wierd de Kimehha L»e"\;^^(^^^_

i^of'i- moeder, i^/oaw 5^>' genaamd, zyn de van
vrouw, zufter en dogter, mitsgaders deKimelaha

vrouw van des Kimelaha's halve broeder ^""^'lo^'*

Jkiwani, met eenige flaven en flavinnen|^ïangcn
en met hare goederen , zoo als die doorgezet.
Madjira. op Cambello bekomen waren,
opgebragt. ' Zyne dogter wierd door de
juffrouwen flatelyk ingehaald , om dat
zy Koning Hhamza's byzit A. 1638 ge-
weeft, en hy gelaft had, haar na Ter-
nate te zenden j dog de andre wierden in

't Kafteel gevangen gezet.

Si De
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5643. De Koning belaftte de zelve , als de
Z.yn voornaamftc oorzaaken van alle moeje-

"ftcr en
ly^^heden , en onruft in Amboina , te

halve weten , den Kimdaha , nevens zyn

broeder moeder Djutno Bay , zyn zuftcr Fa-
enthalrt. fy^a, , en zyn halve broeder Jkiwani , als

ook een Ihooden roervink , den Hamba
Radja Birahi^ó.\c op Bocro en Amblauw
veel qiiaad uitgerechr had , het zy op
Batavia, of noch liever hier, ter dood te

brengen. Daar op zyn die vier eerfte

perzoonen ter dood versvezen , en den

17 dito voor de poort van 't Kailecl , op
het plein, opcntlyk onthalft, en de li-

chamen , na dat zy ten toon gelegen had-

den , door Sopi aan den rooden berg be-

graven.

Dog de Zee, die al hunne fchelm (luk-

ken niet afwaflchen kon, hen na de dood
nog geen ruil latende , heeft met 'er tyd

hun graf weggcfpoeld.

Na Akiivanï's dood quamen nog nieu-

we klagten tot zynen laile, dat hydeO-
rangKaja's van Laala , en Locki , ver-

boden had af te komen , of na imand

,

te luifteren, gelyk hy hen ook van ge-

weer voorzien had.

T'otloecabefi quam den 24 dito met den

Hhoekom Tammatelo ^ Pati Toeban^ T'oeto-

hato^ den jongen HcaleJJï van Kaytetto,

en 40 jonge gallen, aan 't Kallccl, die

om vergiffenis vcrzogtcn ; doch men zei

hen , dat zonder Kak'utU's verfchyning 'er

niets ftond verrigt , nog geen genade aan

imand bewezen te werden ; ten ware dan

dat zy hem ons overleveren , of hem en

de Macafïïiaren dood konden flaan. Zy
bedagten zich 4 dagen hier over, doch
konden tot geen ander befluit konjcn,

als om Kakiali te verlaten , en op 't flrand

te gaan woonen , verzoekende voor de

Macaflaaren vry vertrek , dat hen ge-

weigerd wierd , alzoo zy dat , toen 't

hen aangeboden wierd , verworpen had-

den.

Aanfl-ig ^^ Commandeur Falk , en de Ma-

op Kalaa-joor Bontan , hadden ondertuflchcn eencn
b'swcr- aanflag op Kak'taWs werken gemaakt, en
ken mis- j^einden die den if Juni 's nagts teover-
" ^^' rompelen j doch zy wierden geiluit , zeer

verward afgedreven , en hen dit zeer tot

fchande gefproken , alzoo 't niet pafte

malkanderen , tervvyl 'er over de vrede

gehandeld wierd, aan te taften.

Door dit onvoorzigtig bedryf, en

door de Heer Caan's forfe aantpraak
,

wierd alles weer afgebroken, en de ver-

wydering veel grooter, als te voren.

Eenige Die van Ceyt wezen on? z nieuwe

vaaiiui- vaartuigen , met welke Kakiali dagt te

gen ver- vluchten > doch zy wierden , nevens nog
"""''^"

3 andre, die de Macaffaaren in de Ri-

vier van Lebelehoe dagten klaar te ma-
ken , vernield , en Lebelehoe door de

onzen bezet , om 'er den vyaiid uit te

N S (^ II E
houden. x€i^.

Die van Alang, geen ander middeV Die van

wetende, om vrede te maken, fchotenV'y?^'

hun eige makkers, en onder andre j* Ma- Affalodo
cafïïiaren onder de voet , wier hoofdenen Wak-
zy nevens 1 gevangenen by ons den 18^*^^°^,

Juni brasten, verzoekende nu dog bc-!"^f j*
-'

1- P ' , ,, ", tenderdc-
genadigd te werden , welk verzoek ^Ymulzin-
ook voor die van Liliboy, Aflaloelo, engenomcn.

Wakkafihoe , deden. De Heer Caaa
fprakze zeer liard aan, zeggende dat zy,

die zoo lichtvccrdig het Chrillendom
verworpen , en 't Moorsdom aangeno-

men hadden, des doods, maar geen ge-
nade , weerdig waren.

Hy nam hen egter eindclyk, op hun
derde verzoek , op de oude gronden aan,

mits datze a.mftonds beneden komen
woonen, al Inm gefchut over geven, en
den wand alle aitreuk doen zouden ; al

't welke zy beloofd, dog alweertrouw-
loos behandeld hebben.

Niet lang hier na vertrok de Heer De Heer

Caa» , oordecleiide , dat 't land van Hi- Caans

toe nu meeft in onze magt was, den f ^|^'^!I5'^

Juli met 't fcliip Fredrik Henrik na Ter- „atg met
nate. Hy nam Aladjira, en de Orang- Madjira.

Kaia's van Lochoe, mede , dog Pati Cam- P»"

bello was op nieuw weer weg gevlugt. r*™ 1 1
T\ xj i\ -nj

* losvlugt.
De Heer JJcmmer ^ zyn Ld. tot ontrent •£„^0^.

Cambello uitgeleide gedaan hebbende, te vaftig-

Iceerde weer na de kuftvanHitoe, en^eidop

ley een houtc vaftigheid op Ceyt,alwaar.^';^' S^"

die van 'tOeli Leala byeen zouden woo-
nen , belaftendc ook die van 't Oeli Nau,
Binau , Aftiüoelo , WaI<^kafihoe , Alang
en LiUboy, beneden te komen, en zich

ter plaatze,daar zy nu nog leggen , neder
te flaan.

Terwyl de Heer Demnier opHilawas, Nader

verzogten die \xw Wawani weder om^^*^^?.

vergiffenis voor Kakiali^ en zich zelven.vanWa-
Zyn Ed. wilde hen wel , dog Kakiali vim\oxn.

en de Macaflaaren niet aannemen ; waar ^'rede; af-

op zy dan weer afgewezen wierden. Zy^^^^"*^""

befloten derhalven, vol wanhoop, 't ui-

terfte nu te wagen.
Tammatela , die met een vaartuig dagt Tamma-

te ontvlugten, quam fchielyk te ftcrven.|5''^

De dappere Patiivani begaf zich metpa|j^'J*
de zynen na Capaha, om te zien, hoe ni's ver-

lang hy het daar uithouderf kon , dat trek na

weer als een nieuwen oorlog gegeven ^^P^'^^"

heeft.

Kakiali^ geen kans ziende, om Wa- En ka-

wani langer te behouden , begaf zich ''1'^'' ^
, ^

zeer wanhopig met een enkelen Spanjaard,
yjfr*^ds*''

die van ons over geloopen was , agter

Hila en Hitoelama, in weerwil der ge-

vaaren door zeer akelige wildernificn me-
de na Capaha , daar hy zich ecnigcn tyd

in een onbekend gewaad ophield , en

met de OrangKaja's overlci , hoe men
maar beft van 't land , elders heen zou

konnen ontvlupten. Zyn voorriemèn was
op
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1(543. op MacafTar hulp by de Poitugeefen,

, Spanjaiirden , en Èrigelfchen , re verzoe-

ken
i doch alzoo het ryd vercifchte om

een vaartuig op Layn (gelyk belait was)

klaar te malden, liet hy zich by nacht

met een Orembacy nogmaal heimelyk
na Tehclaa voeren , van waar hy den
berg op weer na zyne veiling trok.

De Spanjaard , die by hem was , zien-

de dat alles met KakiaJi op 't einde hep

,

nam voor hem te verlaten, en door 't

bedryvcn van een kloeke daad vergiffe-

nis by ons te verdienen. Men beloof-

de hem , zoo hy KakiaU kon om hals

brengen, niet alleen die genade , maar
ook nog zoo Ryxdaalders daar boven,
het welk hy aannam uit te voeren.

Men zette hem dan den ló Augufti

op 't rtrand van Wawani, en hy quam
nog die zelve dag in KakiaWs vefting,

hem wys makende , dat hy tot nog toe

in 't bofch .gedwaalt had. Hy had be-

vorens al een gat door de muuren, on-
der de dorpel van KakiaWs flaapkamer,

gemaakt, waar door hy nu ftil indczel-
' Werd ve kroop. Hy vond hem flapende, en
ven ader- g^j: ^^^^^ j^ j.^^j. ^^^ eenigc Iteeken , van

moord.' ^7" ^ig^n kris. Hy bleef terftont doodj
doch cgter zoo ftil niet, of men vernam
kort 'er na eenigcn alarm van zyn vrouw
en kinderen, die wakker, en dit gewaar
wierden. Ondertudchcn pakte Francifco

de T'oyra , uitvoerder van dit vcrrader-

ftuk, zich ten eerften voort, medege-
nomen hebbende KakiaWs partifaiin , zil-

ver pinang-bekken, een bagge van zy-

nen tulbant, en een gouden ring,dic hy
hem van den vinger gefncden had ; waar
mede hy den 1 7 Augufti weer op 't ftrand

quam j doch had werk, om de lyfwagtcn
van KakiaU^ die hem al op de hielen wa-
ren, te ontvlugten.

De Heer Na dat dit pas uitgevoerd was , ver-
Caanver-fchecn de Heer Caan met den nieuwen
j^-J"^gg/rernataanfchcn Koninklyken Stadhou-

metMad-der Madjira weder hier, en tcrwyl Zyn
jira. Ed: , en de Heer Demmer , zamen op

Hila waren , wierd hen de tyding van
KakiaWs dood gebragt.

Men vond daar op goed , alzoo de
Spanjaard dit fterk aanraadde, om nu ten

eerften met de ganlciic magt de flerktc

van Wawani aan te taften , alzoo daar-

na een groote vei^flagenheid was. Men
zond 'er den Commandeur, Reinier Wy-
hrandszoon , met den vaandrig Gysbert

Moerlag met 230 foldaten, Inlanders, en
met eenigc matroozen na toe , die den
2 1 den berg op klommen , en tegen den

Deontcdag voor de vaftigheid quamen. Men
verove- lofte ecnige baflen , en fpattcn op hen

;

^^y*' doch de onzen drongen met geweld daar

hoofdve- tegen in , en wierden na een uur ftor-

fting, mens meefter van de vefting , waar in zy

ecnige uitgehongerde lieden vonden , die
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zy dood floegen , dwingende de andren i<543,

van bo\"en neder te fpringen , zoo zy in

onze handen niet wilden vallen. Veel
ftierven van honger en ongemak in 't»

bofch , en quamen elendig aan hun ein-

Men vond in de vefting 4 yzere ftuk-

ken , en 6 ballen , die zy lieten fprin-

gen , of vernagelen , en 't gebergte af
imeten. Ook vonden zy veel goud, zil-

ver, en koilclykc klceden, kiften, kof-
fers, gongen enz. waar mede zy, na 't

\'erdre verbrand te hebben , tegen den
middag weer by de onzen quamen. Men
fchonk den buit aan 't volk , en oordeel-

de het onnoodig , langer tyd te fpillen

met de ^ vanden te vervolgen, alzoo zy
nu van zelf ons wel in de hand zouden
komen.
Men vertrok dan ten eerften over de

korte landweg weer na 't Kafteel , daar de
beide Hceren den 23 Augufti aanqua-
men.

Den f en 6 September belei de Heer Commif-

Caan nog een vergadering , waar in zynj'^
^'"

Ed: de commiflïe en volmagt, aan zynHhamia
Ed:, en ook aan de Heeren Landvoog-aandc
den hier door den Koning gegeven, voor- Heer

lezen het, behelzende, dat zyn Hoog-P*"^'"^^
heid aan haar Ed. magt gaf, om uit zyn^*^^^^

naam zyne landen in Amboina te beftie-,

ren, regt te doen, mitsgaders alle a\'c-,

derfpannigcn te ftraften , en om alles ver-
der, tot 's lands welftand dienftig , te

verrichten.

Ook las men voorde afte, waar by ^^^'^J''^

Kimelaba Madjira , als Stadhouder opi^^^jg^'
Loehoe,of anders als 8e inordie,aange-voorge-
fteld wierd. Men wcnfchte hem gelukftelt.

met een gouden keten , en vereerde hem
met 3 kanon-fchooten.

In deze vergadering verfchenen ook, Hitoeëfe

als by indrang, de 3 Leytimorfche Ko-^^"*^^^"'
ningen met Cajoan , en de verdre gezan-zen!^^
ten van dat Oeli , die op genade en on-
genade afgekomen waren , om de vrede
te verzoeken ; doch wierden afgewezen,
ter tyd toe , dat zy de voornaamfte O-
rangKaja's, nevens Pati Toeban ^ Pati-
ivani^ en Ridjali^ aan ons zouden heb-
ben overgeleverd , om dan te zien , hoe
met hen te handelen. Zy waren hier o-

ver zeer ontzet, alzoo zy geen kans za-

gen , om die drie laatfte vooral daar toe

te brengen. Ook kreeg Tanihitocmeffen

een fchrob, over dat hy zich met deze
zaaken bemoeide , die buiten hem wa-
ren.

Daar na openbaaide men 's KoningsP'^^'Pa-

nadre laft en geheim bevel , waar by zynLoèh

"

Hoogheid begeerde, dat de Kipati vancambelló
Loehoe , de Kipati en Imam van Cam-enz.ter

bello, en Kaitsjili Laxainana^ mitsgaders ^^"'^ S^-

LeUato , als wedcrfpannige ter dood ge-
'^'^™''

doemd zouden werden.

S
3 Van
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1 643 . Van dezen zaten by ons gevangen Der-

fnahoe , zoon van den gevlugtcn Ktpati

van Cambello, als ook de broeder van

den Chatieb Lanoero van Bonoa , tXvee

'groote voorvegters van Kakiali^ die zelfs

verfcheide Nederlanders gedood, endaar

op geroemd hadden. Ook Pati Leka^

Kipati van Loehoe, de grootfte aanzet-

ter van der Loehoeneefen opftand.

Deze drie wierden als hoofdweder-

fpannigcn tegen hunnen Koning ter dood

verwezen , en over 't plengen van veel

cnfchuldig bloed den 7 September op 't

plein des Kafteels onthaUl, en op Ma-
djira's verzoek ontrent DJoww Loehee's graf

begraven.

S C H E
Nu waren 'er wel vecle , doch niet al- 1643.

Ie de roervinken en ilokebranden , uit de

wereld geholpen ; dat ons de tyd , en de

gevolgen genoegzaam zullen leeren,alzoo

uit de fmeulende vonken kort daar na,

een groot vuur ontllaan is , dat noch veel

jaaren hier na in volle vlam geblaakt

heeft.

De Heer Caatty meenende dat nu al- De Heer

les in redelyke order gebragt , behalven^"'*'^ *1

dat hy vry wat haaltig van aard "^^a-^ 5 vertrek rif

vertrok zeer fchielyk met zync Vloot naB»tivia.

Batavia , terwyl de vyanden , die van
Wawani overgebleven waren , zich op
Capaha verfterkten.

HET DERDE BOEK
EERSTE HOOFDSTUK.

'j

De Heer Demmer, fchafi de regeering der vier Hoofden van Hitoc, en dien Capi-

tein,^/". En verklaard de "E. M:iMCch^ip-py nu voor hare overheid. /TofCajoan, e»

andre dit opnecmen. Een Reduit op Amblauw gelegt. Iman Noeflanivel up de Laha

geplaatfl. Toeloecabefi fpand iveer met die van Wawani aan. De wederfpanmgen

weer afgewezen. Kaitsjili Laxamana elendig overleden. Ds Heer Demmer doet zyn

terjle \\ox\^\-tocht. Vind verfcheide dorpen op firand afgehfnen. Zyne verrigtingen op

dien tocht.Op Ceram , Kelang ,f«z. Madjira op Loehoe weervoorgefteU.'Voc\occ^e\\ ver-

laat ons t'eenemaal. De Heer Demmer doet in eene maand meer., als alle zyne voorzaaten in

hun ganfche Regecring. Van der Heiden neemd Tehelia, en Lawadyn, gevangen. A.

1644 Leliato op Batavia onthalji. Ternataanfc ^fzrt«/w , hier verfcheenen. Teheliaj

en Lawadyn, onthalji. De Heer Demmcrs vrugtelooze tocht na Capaha. En bars be-

fcheid der wederfpannigen. Capaha door de onzen belegerd. Ongemeene zware aardbeving

bier. Schadelyke gevolgen van dien. OrangKaja Baros begenadigd. Eenige Hoofden

van Alang , en Liliboy , onthalji. Zware boete van de Ambonfche OrangKaja's ,

door voornoemde gezanten ingevordert. Verfcheide grooten na Temate ontboden. Klagte

van de Heer Demmer aan den Koning. De Heer Dcmmers mislukte aaujlag cp Capa-

ha. Van waar hy met de Hongi na Cerajj^verjlee.kt. Zyne ontdekkinge en verrig-

tinge aldaar. Patiwani, en Sw^gcrs dood.é^^^dex Meulcn komt hier met eentg ont-

zet. Derde tocht van de Heer Demmer ^BB^aha. Leugens .^ den Koning door A-
lonfb Cardinofa in '/ oor geblazen-, door a^tleer Demmer wederlegt. Madjira k«

Tcrnate , mtt eenige grooten en Terbile , om zich over zekeren moord te verantwoorden.

De Hitoeëfcn
,
jlraf door de Heer Demmer aangcfproken. Toeloecabefi's goed voor-

nemen , veridelt. De OrangKaja Baros gevangen.^ en onthalji. Een nieuwe Capi-

tein Hitoe, en vier Hoofden des Lands^ door de Hitoeëfen aangefield. De Hongi weer

voor Capaha. De Heer Demmer jieekt over na Cambello. De Heer Demmer zet

Alfoerecfen op 't land van Hitoe. De Hitoeëfen doen de koningen van Macaflar,

Atsjien, en Tidorc, om hulp tegen ons verzoeken.

De Heer
Demmer.DE Heer Demmer ging kon na

de Heer Caan's vertrek Hi-
toe vifiteeren , vergaderde

alle de OrangKaja's in de

nieuwe vefting van Ccyt by
een, liet den ouden gevangen Hcaleffi,

na een crnllige vermaning aan hem , en

alle de OrangKaja's, om beneden te ko-

^en wooncn , los , en zei hen ook aan

,

dat , vermits Capitein Hitoe nu dood , en

't land van Hitoc door de E. Maatfchap-

py overwonnen was , hy voortaan iiiet

verftond, dut 'er meer van eenen Capi-

tein Hitoe , ofde vier Hoofden des Lands,

gefproken , veel min een aangeftcld zou

werden , en dat zy nu geen andere over-

heden, als de E. Maatfchappye , en den

Landvoogd van Amboina , hadden te

gehoorzamen > het welk ook haar Edel-

heden op Batavia 't jaar daar aan beve-

iligd , en bevolen hebben , zelf die naa-

men niet meer te gebmiken.

Tegen het eerfte, of 't afifchafFen van

den Capitein Hitoe, hadden de Hitoeë-

fca

Schaft

de regec-

ring der

vier

Hoofden
van Hitoc
en dien

Capitein

»f.
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1643. Ten niet veel,alzoo deze Regent zyn oor-

En ver- fpj-onk niet v;in de Amboineefcn had,

F*M t-^"^'^'^'
^'^'^^ dePortugeelenmgevocrdwasj

fchapp7
^^'-^^ '^ afzetten van de vier Hoofden,

nu voor zynde de grond van iiunne oude regee-

haaio- nng,cn 's lands ecrilc beginzel,\vas hen
Ycrncid. ^^^j. onaangenaam.

Wanneer de Hitocëfen dit aangezcgt

wierd,\vas Tanihitoemejfen niet tegenwoor-

dig, maar had een groot feltem op Hi-

toelama aan zynhiiis, waar in hy, zoo

men gille,de gemoederen zogt tefchilc-

ken , om hem Capitein Hitoe te ma-
ken.

J)e Heer Landvoogd, om dit neft en

hunne raadllagen ten eerilen te ftoren,

trok na hem toe, deed hem zien, dat

zulke groote raadsvergaderingen by par-

ticuliere lieden de E. Maatfchappy niet

aangenaam, nog bchoorlyk waren, en

zoo hy laadzaakcn te behandelen had,
dat men dat met hem als Landvoogd,
en aan 't Kafteel , doen moeil. Dat hy
ook diende te weten, dat men nu van

geen Capitein Hitoe , en van de vier Hoof-
den , meer wilde gefprokcn hebben , om
dat 't land Hitoe nu Compagnies land

was.

Hoc Ca- ^^ oude Cajoan zogt zich wel te

joanen vcrfchoonen , als of daar van geen
andre dit Jandzaaken , en maar gehandeld
opnamen..^^^ om die van Mamaio tot aflcomen

van 't gebergte te bewegen -, doch met
de uiterlle verbaaftheid hoorende , dat

'er geen Capitein Hitoe , noch vier Hoof-
den , vooitaan zouden mogen zyn , zoo
vraagde hy , of hy dan geen mecfter over

het zyne , te weten , over het Oeli Ala

op Ceyt, blyven zoude , waar op zyn
Eid. hem kortelyk antwoordde, dat hy by
zyn komft op Ceyt Iiooren zou , wat daar

over befloten was.

Hy , en Toeloec^èe/i , verzwolgen dezen
harden brok met een Moorfchegeveinll-

heid i doch waren in hun hert hier over

ten uiterften misnoegd.

Het was voor den Heer Demmer een

hacchelykc zaak,dit groot lid van den Am-
bonfchen ftaat zoo fchiclyk af te zetten,

en de Amboineefche afgeknotte ader van

regering zoo gevoelig toe te fchroejen ;

doch 't was egter iets , waar van alleen

de ruft van de E. Maatfchappy in deze

geweften afhing , alzoo zy die anders

nooit te hopen had , wcshalven het nood-

zakelyk was, dit eens met hardvogtig-

heid door te zetten, en den wispelturi-

gen en trotfen Hitoeëcs te doen weten,
dat men zich niet langer wetten van hem
wilde laten voorfchrvven.

T- -nRc- ^^'"^ ^^i^f vertrok de Heer Demmer na

duit op Amblauw , alwaar hy , volgens lang be-
Amblauw vorens gedaan verzoek van de Inlanders,

'•'^''^S'^- de plaats voor een llerke Reduit afftcken

liet , en heeft zelf den laatften Septcm-
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ber den eerftcn fteen daar van gelcgt, 164J.

zullende volgens 't beftek 56 voeten in

't vierkant zyn.

Hy ordonneerde den Imam Noeffanivel Imam

ook , die tot nog toe ontrent het dorp N<>e^»n'-

NoelTani\'cl gewoond had, aan de Laha [^^^^^
^^

te gaan woonen , om te beletten , dat de piaatft.

zwakke Chriflencn, te na bydezeMoo-
ren zynde, niet te veel met dezelve mog-
ten verkeeren , en daar door veel licht

tot dien Godsdienil overflaan.

Toeloecahefi , die dit afzetten van de vier Toeloe-

Hoofden des lands niet verduwen kon , cabcfi

vervoegde zich aanftonds by de overige P*"''

j P ,. •'
.

o weer met
wederipannelingen , en namze in i-ync ^^^^-^^

befcherming , die op Capaha byeen ver- Wawani

gaderd waren, en had noch de lloutheid, ^an.

van aan den Heer Z)f»?7»fr dit als een ftuk,

waar toe hem zyn Wet en Godsdicnft

verbond, te doen weten. Cajoan fprj.k Dewc-

noemaals voor deze luiden , doe de Heer '^^'''P*""

T>, .
-'O ni^c weer

Demmer zeide,dat zy geen genade weer- afS'ewe-

dig waren , alzoo zy de zelve , toen ze icn.

hen meer als eens aangeboden was, vcr-

agt hadden. Wilden zy zich op genade
en ongenade overgeven , of wegvlugtcn,
dat konden zy doen , maar zy zouden
dan op zyn tyd hunne ItrafFe niet ont-

gaan.

Ook waren by hen nog fo Macaffaa-

ren, en daar onder Cra^w i^/^ow , en Ra-
dja Mengapa., hunne twee Hoofden, be-

nevens Kaitsjili Boeion ^ die zich in 'tZa-

goe-bofch agter Sinalo ophielden , van
waar door de onzen verjaagd zynde, wa-
ren zy mede na Capaha by de andre op-

roermakers gcviugt ; na dat zy in 't bofch
veel ongemak geleden, en verfcheide van
hunne makkere verloren hadden , alwaar

ook Kaitsjili Laxamana , Kakiali's Schoon- '^^'^^J'|'

vader , door honger en vei-moeidheid af- „a eien-

gemat , eindelyk aan zyn dood geraakt dig ge-

was, ftorven.

De eerfte rechte Coracora-tocht, by De Heer

de Heer Demmer gedaan , viel op den i
'8 Demmer

Oftober voor , op welke dag zyn Ed. '^'^^ ^^

"

vertrok. Hy ging met 400 man de va- Hongi-
ftighcden van Alang bezigtigen, die zy tocht.

boven in 't gebergte gehad hadden. De-
ze vond hy mecft verlaten, en ftak de
zelve in brand, van daar de kuft van Hi-
toe langs fcheppcnde,vond hy de meeftc
dorpen , volgens zyn ordre , reeds van
het gebergte afgekomen, en alles fchik-

kende om zich op 't ftrand ter neder te

zetten.

Die van Lebclehoe , en Waufcla'a, vinj
hadden zich by malkanderen op hun ei- verfchei-

gen ftrand gevoegd , en verzogten daar ^'^ ^ '•'

te mogen blyven , als zynde bevorens al-
op"i["i,d

tyd de groote markt van 't land daar ge- atgeko-

weeft. Dit wierd hen toegeftaan ; maar men,

hunne verlatene dorpen op 't gebergte

wierden afgebrand.

Het dorp Layn, te ver in 't gcbcrgts

gele-
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gelegen, om het te bcioeken, wierd

maar bclall af te komen , en beneden te

wooncn.
Den berg van Wawani ging liv met

eenigc bedienden der E. Compagnie, óo

a 70 foldaaten, en 700 Inlanders, zelf

bclchouwen , vindende daar in nog veel

ballen, en lykcn,die hy na beneden fmy-

ten liet, ilak verder alles, nevens Teha-

raa,in brand, en quam,na een zeer on-

gemakkclyke tocht, 's avonds weer op

zyne Coracora.

Van hier Ilak hy over na Hoev/amo-
hel, alwaar hy op Cambello hoorde, dat

de onzen den vlugtigen Paii Tehelia by

na gehad, en hem nog gequetft hadden.

Ook waren die van Cambello fchuw

om af re komen.
Op Ce- Hy vertrok van daar na Aiïahocdi en

r.im,Ke- Liflabatta, en van daar weer na Kelang,
lingenz.

bdaftende die van Afliihoedi , met die

van Hennetelo te fcheppen , en de Ke-
langers, dat die van Salatti op 't ftrand

mocllen komen woonen.
Hy Itond de Manipci'en toe, de ftofFc

tot het leggen van een lleencn Reduit

,

al lang by hen verzogt,en die op 't ftrand

van Tomilehoc te leggen , alzoo de bou-

te Baricade meer moeite van herftellen

gif, als zy weerdig was.

Men nam ook op Cambello vier O-
rangKaja's van de Erangers gevangen, om
dat zy Tehelia gehuisveft hadden.

Op Loehoc wierd in een groote ver-

Madjira als Kimelaha voorge

Madjira

opLoe-' gadering
hoc voor-'? - . °

N S C H E
hen te verwerven. 1643.

De Heer Demmer bezogt ook oud
Licn, mede op een fteil gebergte gele-

gen, wiens inwoonders maar kort tevo-

ren van die van Mamaio waren afgeweken.
Hy bclakc hen, en die van VVay,af

te komen , en beneden te gaan woonen.
Daar na ftak hy over na 't Eiland O-

ma , bezag Hatocaha , Cabauw , Caylo-

lo, en haar vcfting Alacca, gelyk daar

na ook Ihamahoc, dat hy zeer fterk van
dorpen boven op den berg vond , waar
op 'er agt , ider met een borltweering

van malkandren afgezonderd , lagen , die

hy om zeer goede redenen in wezen bly-

ven liet.

Die van Toehaha , op een fteile klip

toen gelegen , liet hy mede daar blyven

,

om dat zy zich in den laatften oorlog zeer

ftandvaftig gedragen hadden , doch hy
plaatftc die van Sirifori op ftrand, bela-

ftendc dat zy ten cerften daar zouden ko-
men woonen.
Hy bezogt ook NoedalaocL , en keer-

de, na 't ftellen dernoodigeordrc,den 16
November weer na 't Kalleel, daar hy,
na Oma's andre zyde ook bezogt te heb-

ben, eindelyk aankwam , hebbende nog
maar agt man van zyngezelfchapby zich,

die hem hadden konnen volgen, alzoo

de andre door 't flerk marcheercn afgc- De Heer
mat waren. Demmer
Dus had hy in deze cene maand meer, ^°^'

als alle de Landvoogden voor zynen tyd
j^janj

gedaan, waar in hy nooit van imand ge- meer, dan

gellelt.
^i^eld, en hen ook 's Konings commiflïe

|

volgd is, en waar mede hy blyken gaf, alle zyne

dat , fchoon grys , en ontrent 60 jaren oud, "^°P*~

hy egtcr noch een zeer vart en Iterk man j,^|,"

was, zelf boven zyne jaren , en boven ganlihe

de verwagting van alle , die hem kenden, rcgecring.

In deze tiiflchentyd waren de voor-

noemde Macalfaarfche Hoofden ider met Staat

een byzondcr vaartuig na Macaflar ge-derMa-

vlugt, van welker gezclfchap echter nog *^'''*^''^"*

eenigc met de Boetonders hier gebleven

waren , waar van ook nu en dan eenige

koppen door die van Leytimor uit de
Zagoe-boflchen opgcbragt wierden.

De Heer Demmer dagt niet raadzaam
de gevluchten na Capaha aan te taften

,

zoo, om zyn klccnc magt, als om dathy
vertrouwde , dat zy door gebrek wel zou-

den moeten afkomen, dat de tvd egter

anders leerde, doch dat zy zekerlyk ge-

daan zouden hebben , zoo 'er maar een

klccne deur van genade voor hen open
gewceft was.

In December maakten zich de vier Vander

landclvke dorpen van Hoelong met 'Tc- Heiden

helia di?p in 't gebergte vaft, alwaar Ca-
!^^j^||g

pitcin Jacob Ferheyckn hen met do fol-gnLawa-

daatcn belegerd
,

gcftoord , en Tehelia dyn, ge-

nevens Latuadyn, Imam van Cambello , ^'*"S^"-

gevangen bekomen heeft. Zy wierden

ten cerften na 't Kafteel gevoerd, daar

men

Toe-
loecabcfi

verlaat

onst'ee-

ncmaal.

en laft aan den Heer Caan , en den Am^
bonfchen Landvoogd, voorgelezen. Men
koos ook Gammafongi , om daar een ftee-

nen l^eduit te leggen , en alles op Loe-
hoc tot des J^/wf/^^^'; verblyf te fchik-

ken.

De Heer Demmer belafte die van Loe-
hoe ook , zich voortaan met de kleene

dorpen niet te bemoejen, maar die op

haar zelven te laten , dat al de oude ge-

fchillen tufichen die van LoehoeenAnin
affnecd.

Hy ftak van daar na Hitoelama over

,

bezag oud Mamaio, en Telleboan, beide

op ontoegankelyke fteilten gelegen , waar

op te voren noit een Europcer geweeit

was j waar uit men klaar befpeurt , dat

deze Heer gewoon was door zyn eigen,

en niet door eens anders oogen te zien.

Hy deed hunne vaftigheden lloopen,

en bclalhe hen beneden te komen woo-
ncn.

Toeloecabeft ^ die de vluchtelingen van

Wawani , of hunne Hoofden, in zyne

befcherming genomen , en geherbergt

had , dorft niet af komen, terwyl Ca-

joan bezig was een collefte over de gan-

fche kuft van Hitoe te doen, om daar

door , was 't mogelyk , nog genade voor
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1644. men hen ' noch ecnige maanden , fchoon

hun vonnis van den Koning 'er al lag,

, zitten liet, in hope van die van Capaha
noch ceift tot afkomen te lokken ; doch
daar volgde niets op.

A. 1644 deed de Heer Demmir een

bezending aan die van Capaha om af te

komen, die daar toe zeiden niet te zul-

len verilaan , voor en al eer men de ou-

de Regeering weer herftcldc j weshalvcn

zyn Ed: goed vond de Coracora's te ver-

zamelen , om hen by de ecrlle gelegen-

heid in April in hun nell aan te taften.

Leliato Men kreeg by de komft der fchcpen
opBata- bericht, dat Kimekha Leluito dcnX^-xt^cn

November op Batavia onthalll was.

Kort te voren waren uit Ternate twee
gezanten aangekomen, Ahnfo Cardinofa^

en jilmojjhif Kediri
,
genaamd j ook was

Madjira met de OrangKaja's van Loe-
hoe, Tanihitoemeflen en de verdre Hi-

toeëfe OrangKaja's , hier vcrfchenen , om
zekere vergadering by te woonen , by
welke goede gelegenheid de Heer Dem-
mer goed vond , Kipati 'Teheüa , en Imam
Lawadyn^ ten fchrik van andren, hunne
ftraf te doen erlangen.

Tehclia Z,y wierden den 24 Maart onthalft,

cnL»wa-cn al hunne goederen aan den Koning
dyn , ont- verbeurd verklaard.

• In deze zelve maand wierd ook een

jonk van 't land van Ende met 46 man
op Amblauw aangekomen, en na Wa-
wani vragende, om nagelen in te koo-

pcn , voor een goede piys door den fer-

geant, en Sengadji^ aan 't Kafteel opgc-

bragt.

Den I 3 April vertrok de Heer Land-
voogd met 3 fchepcn , en 3 f Coracora's,

na Telleboan , alzoo 'er geen gelegen-

- heid was , om voor Capaha te ankeren

,

om dat het daar diep , en een zeer fteile

kant is.

De Heer Hy zond Capitein /^(rr^f)v/(?» met zio
Demmcrsfoldaaten en matroozen , over den weg

van oud Mamaio van agterenom na Ca-
paha, ten einde hy daar zekeren voor-

deeligen heuvel innemen zou , dat door

gebrek van goede wcg-wyzers mislukte,

wcshalven hy onverrichter zake weder
keerde.

Capaha van voren aan te taften

was onmogelyk , alzoo het daar zeer fteil,

en maar van een fmal ontoegankclyk pad

van agtercn, en van noch 2 andre fteile

na ftrand loopende paden voorzien was,
die de vyanden zoo wel verzorgt hadden,

dat het hen toefcheen , dat by de zelve

niet op te komen was.

Men trok dan noch eens 't voflcn-vel

aan , alzoo men door de leeuwen-huid

niet zag te verrichten , en men zond ec-

nig volk na boven , om Tocloecahefi (was

't mogclyk) noch tot afkomen te bewe-
gen j doch Patiwani gaf aan de zeh e

II Deel van Amboina.
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zeer bars befcheid , en bleef 'er by, van 1644-

niet af te willen komen , ten zy men de
oude lands-regcering der vier Hoofden
van Hitoc weder in trein bragt , zeg-
gende zich aanllonds hier hever dood te

willen vechten.

Vermits nu haar Edelheden, by fchry-
vens van den 10 December A. 1643 5'^''^

oude regeering vlak afgefchie\'en had-
den, zag de Heer Demmer ^ dat hier niet

anders te doen zou vallen , dan hen door
een langzaam beleg te verduuren, enon-
dertullchen alles, wat men kon, te ver-
nielen , doch vooral , hunne nagclboo-
mcn te verder\'en, dat zyn Ed: al mede
van Batavia , in opzicht van de lande-
igen der wcJcrfp-annigen, aangefchreven
was.

Hier door deden wy echter niet zoo
zeer die van Capaha, als die van Mama-
io , nadeel , die daar door op de onzen zeer
misnoegd wierden , daar men had be-
hooren te bedenken, dat het zonder hen
onmogelyk was de rechte wegen na
Capaha te weten te komen.
Na dat men nu 12 d;igen tot dit ver- Capaha

woerten van boomen belteed had, vond '''^'"^''-'

men goed Capaha te water en te land te?'"'^'"^"

bezetten , en benoorden Telleboans Ri-
^^^^ '

vier een groote fchans met 2 punten te-

gen over malkanderen,en op dennaaitcn
heuvel een kleene fchans op te werpen

,

waar in men 2 lange ftukken plaatfte

,

waar mede men op 's vyands werken van
Capaha fpeelen kort.

De Noord-zyde van Capaha wierd met Ongc-
2 lichte jachten bezet, die daar ganfch "leene

niet wel lagen , behalven dat dit alles ^^^jj*

niet beletten kon, dat de vyand echter ^^„0 hier.

van agteren door een opene deur, welke
die van Mamaio wel kenden, doch voor
ons verborgen hielden , al zynen noodigen
voorraad kreeg.

Ontrent dezen tyd vernam men hier

den 1 2 May een aardbeving zoo fterk

,

als men oit te voren by menfchen ge-

heugen in deze Landvoogdy vernomen
had. Zy begon in den morgcnftond j

doch was 's avonds tegen agt uuren vry
fterk ontrent het Kafteel, en met regen,

donder, en blixem vermengd. Zy duur-

de den ganfchen nagt, en het fcheen als

of hemel en aarde vergaan zou.

Geen levende ziel dorft onder het dak
blyven, en in 't Kafteel Viftoria waren
beide de gevels, de zyde-cn alle de bm-
nen-muuren van 't huis des Landvoogds
van boven tot beneden, en zommigc ge-

heel en al weggefcheurd. De wel't-gc-

vel was wel anderhalf voet uit zyn lood

van 't dak , en van de zyde-muuren , af-

geweken , en, het dak aan die zydc wel een

derde van de lengte van huis 't ter neder

geftort , en gebroken. De Ooft-gevel

hing boven noch aan zyn ankers j doch
T had
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in 't midJen een grootc bocht ge-

uit de Wed-punt , üningie ge-

nanmt , \vas een Huk 2. a 3 vadem breed,

uitgevallen, en de verdie muuren waren

zoo gefchcurd, dat ze niet in Haat wa-

ren, om langer gcfchut te dragen. Niet

beter was het met de muuren van het

Stadhuis , op 't ftrand van Hative ge-

ll:eld,dreigendc alle oogenblik in te Horten.

Schadely- Den 17 dito ontllond 'er weer een

kc gcvol- zware aardbeving , waar door de beide
gen van gevels van des Landvoogds huis ingeftort

""
zyn. Het land ftond in 8 of 10 dagen

niet Hil , en was van 't Chineefch tot het

Mardhykers quaitier, en vooral op 't ge-

bergte van Lcytimor, tot Noe(Timivels

hoelc alom gefchcurd , zynde ook zware

brokken en klippen neder geHort. Ook
hadden de Reduiten van Baguala, Hila,

en Oma, veel geleden j maar men hoor-

de niet, dat eenige meafchen daar door

dood gebleven waren.

De Heer Demmer was, doe deze aard-

beving begon, noch voor Capaha, doch

hoorende den nechten toeibmd van 't

Kafteel
,
gaf ten eerllcn laft , om de wer-

ken voor Capaha in Haat te brengen,

lei onder den Lieutcnant , Gysbirt van

Moerlagy 170 foldaaten in de twee nieu-

we fchanflcn, en quam den 17 dito op

Pinxter-avond over den korten weg aan 't

KaHecl , vond alles veel erger, dan 't

hem geboodfchapt was, waar op den 17

in zyn bywezen veel werken ter neder

ploften , een foldaat dood bleef, en een

Haven-kind zyn been brak.

Op Hoewamohel was 'er ook wel

aardbeving > doch in verre na daar zoo

hard niet geweeH. De Heer Demmer
liet alles , zoo fpoedig als 't mogelyk
was, en vooral de muuren van 'tKaHeel,

ten ecrHen herftellen.

Pas voor de aardbeving , of op den 7
May

,
quam OrangKaja Baros zich op

ros begc- genade en ongenade overgeven , konnen-
nadigt. j(. j-jej- ^vegens den honger niet langer

harden. Hy kreeg tegen veler gcdag-

ten den Heer Landvoogd op zyn zydc,

en bewoog den zelven om hem ge-

nade te verkenen , doch kon zyn

fchclmHukken , van met den vyand

gedurig zamen tefpannen, niet nalaten.

Men verbond hem, en andre Hitoeëfe

OrangKaja's , door een nieuwen eed aan

de E. Maatfchappy, waar by zy belo-

ven moeHen 'Toeloecabeft ^ en zynen aan-

hang voor vyanden te verklaren. Zy de-

den het j doch, gelyk naderhand by de

Hukken bleek, als meineedige fchelmen.

Padivani verHcrktc zich ondertuHchcn

op een klip in Oapaha's Noorder-bogtjc,

i van waar hy onze jachten met een flukje

gefchut, zeer veel fchade toebragt , zon-

der dat zy hem eenige nadeel konden

'doen.

N S C H E
Toehecabcfi dwong die van Lian ook 1644.

i

weder onder hem te komen , alzoo hun-
ne Zagoe-boffchen hem dicnHig waren -,

doch zy wierden 'er door de onzen kort
daar na weer uit geflagen, die 'er een
hoate Baricade maakten, waar in zy io
mannen lagen, om te beletten, dat an-

dre op Capaha zouden komen.
Ontrent dezen tyd raakte de Reduit

van Amblauw , op het dak , na , klaar en
kort daar aan ging de Heer Demmer na

Manipa, om daar ook een Reduit, van

44 voeten in 't vierkant , by 't dorp Tomi-
lehoe , en een op Loehoe by Gammafongi,
doch deze laatHe 10 voeten grooter, en
met muuren zeven voeten dik , af te He- k
ken Re-, zynde de laatHe de grootile

duit van geheel Amboina.
Die van Alang, en Liliboy warenden

18 Juni 1645 voor de dcrdemaal met ons

bevredigd , doch vermits men naderhand

bevond, dat zy meineedige guiten wa-
ren, die zich zeer ontrouw ontrent de

ChriHenen betoond , en veel vuile moor-
den bedreven hadden , had men reden

naderhand neeen van hunne Hoof-om
den vaH te zetten , en van de zelve f O- Ecnigc

Hüofdunrang Tocha's van Alang, en 2 van Lili

boy , den 30 AuguHi 1644 te doen ont-van A-

halzen , en de vier andren dat te latenlang^n

aanzien , om zich daar aan te fpiegelen. u iS
r> i 1 /i ]

^ ^ j onthallt.

üy de komlt der twee voornoemde
Ternataanfche gezanten , in 't begin de-

zes jaars, waren hier ook weder verfchc-

nen alle de Ambonfche OrangKaja's, die

de Koning in 't voorleden jaar ontboden,

na 't doen van een voetval met zyne ge-
nade begunHigd , en zedert zeer vriende-

lyk gehandeldjdoch aan welke hy echter, 7wïre
tot gevoelen van hunne wederfpannig-bnetehy

heid, een boete van 73000 Ryxdaalders'^c-^'"-

opgelcgt had-, waar toe die van Cam-^)""[^^^

bello, Bonoa, Erang, en 't OeU Anin,Kaja'$.

als die wel 't meelt verdiend hadden,
loooo Ryxdaalders moeften geven, ge-
lyk de Sengadji van Bonoa, die van Kc-
lang , en Caybobo

, f000 Ryxdaalders

,

en de andre dorpen het overige. Om de-
Door de

voor-

had hy dezenoemdc
gezanten

4
ze boete nu in te maanen.
gezanten afgezonden

Ook beelde die VorH zich noch al injjj'^^f
°'"

dat hy over die van Hitoc iets te zeggen
had , ontbiedende van daar de Orang-
Kaja's met een Coracora , vol gcfchen-

ken, om met hen te bcraadllagen , wie
men tot nieuwen Capitein Hitoe aanftel-

len zoude.

De zelve magt , die hy te voren aan

de Heer Caan gegeven had, gaf hy nu
ook aan dezen Heer Landvoogd , doch
met die bepaling , dat , zoo imand van zyn
onderdanen de dood verdient had, hydie
na Ternate zenden moeft , om daar ge-

ftraft te werden.

Na dat deze gezanten nu f maanden
bc-
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J644. bezig gcwecft waren, om die boete in

re maancn , hebben zy maar f687^
Ryxdaalders konnen byecn Ichrapen,

dat van zulke magere ingezetenen zeer

veel was ^ hoewel dat meeft in gongen

,

kleeden, flegt goud, kleen gerchut,baf-

len, enz. alles op zyn hooglle gewaar-

deerd, bertond.

Dit dus ingezameld hebbende vertrok-

ken zy den 15 September na Manipa,
otn daar noch 1000 Ryxdaalders in te

Verfchei-

de groo-

ten na

ontboden vorderen , en den ouden Kimelaha Fakir
i,

met noch eenige OrangKaja's van Boe-

volgens

aan de

Koning.

ro en Manipa na Ternate

Konings bevel , te voeren.

Die Voril had Kimelaha Madjira ^mct
de OrangKaja's van Lochoe , ook nu ten

tweedemaal derwaards ontboden ; doch
die bleven , op 't goedvinden van den
Landvoogd , hier.

Klagtc De Heer Demmer klaagde toen ook
van de aan den Koning over verfcheide weder-

Dcmmer ^P^^'^ig^r* ondcr Boero , en Manipa , ver-

zoekende , of zy geilraft, of van daar

gelicht mogten werden, waar onder Z-e-

hut ^ OrangKaja van Madiwoy, devoor-

naamile was , alzoo die geen volk tot

het maken van de nieuwe Reduit geven
wilde, dat ook die van Loehoe , en Toe-
ban, op Manipa weigerden.

-. Dus kl;wgde hy mede over den Sen-

gadji van Roemah Ite ,!en over den Paiien

OrangKaja Oetsman op Waylamma, om
dat zy niet nalieten die van Amblauw te-

gen 's Konings ordro te quellen , en als

nunne onderdaanen te handelen.

Nevens deze waren 'er ook verfchei-

de vluchtige Ternataanen , die, bang^ "

t 2e-om weer na Ternate te keeren , m
bergte agter Hoelbng zich ophielden,

en van daar zich na Kelang begaven, niet

genegen om derwaards te gaan , voor dat

hen de Koning genade wilde toezeggen.

Deze , door Kaitsjili Laxamana"s twee
zoonen , Bismol ^ en Abdul^ opgcruyd,

hebben ons namaals veel fpooks gemaakt.

Ook ftelde de zoon van den gezant ^Z-

mojfarif Kedirï zich op Manipa zeer bal-

dadig aan , brengende daar door ons Op-
perhoofd in groot levens-gevaar, bchal-

ven dat hy gezant zelf meer zyn bell

fchynt gedaan te hebben , om de weder-

fpannigen tegen ons aan te hitzcn, dan

om ze aan te zetten , met hem na Ter-
nate te gaan.

DesHee- üen 10 O6tober voer de Heer D^«-
rcnDcm-;«fr met de Hongi weer uit, om die van
mcrs mis-Qjpahjj verder tebcnaauwen, dat men

nieuwe
"^^i""^^ ^^'^r \\c\\x. te konnen gefchiedcn

aanflag 'ioor 't innemen van een hoogte, waar
opCapa-toc dc onzen van Lian een weg gevon-
^*-

. den hadden , van waar men in Capaha
fchietcn kon. Hoe voorzichtig dc Heer

j^y ^pj
Landvoogd dit aanley , om 't zelve door

dc Hongiden Lieutenant Moerlag met ip foldaa-
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ten, eenige Irilandcrs, en 7, Coracora's, 1645:.

by nagt vooruit beooften Capaha gezon- naCeram

den, uit te voeren, de aanilag mislukte
^g^^'t

egter eens en andermaal , om dat de
leidslieden hen den rechten weg niet ge-
wezen hadden , en om dat de Wegen o-
vcral met zware boomen geHopt, en toe-
gedamd hadden.

De Heer Landvoogd liet Capaha der- Zync
halven weer naauw bezet , ftak over na ontdek-

Cerams Zuid-zyde, van waar Toeloecal^e/t^"'^^^^'^

veel toevoer kreeg. Hy bevond ook
,
3»"'

dat die van Roemakay , Latoe en Hoc-
waloy , zich van 's Konings en onze ge-
hoorzaamheid , volgens de loopcnde ge-
ruchten , waarlyk onttrokken hadden

,

en den vyand op Capaha fpyzigden ; dat
ook die van Ihamahoe deden.
Hy belaftte dierhalven , dat z van de

fchepen (alzoo 't voortaan op Capaha
een lager wal ftond te werden) van voor
's vyands werken aldaar tuflchen Roema-
kay , en Latoehaloy , zouden gaan leg-
gen , konnende het derde zich in de
bocht van Lian houden, om dien wc»
van daar na Capaha, zoo veel mogelyk
was , voor den vyand en zynen aanhang
te belemmeren.

Die van Camariën, ziende den Heer
Demmer aankomen, willen zich wonder-
lyk by zyn Ed. te verfchooncn, en in
Ichyn onze vrienden te toonen, hoewel
het tegendeel daar na gebleken is, waar
mede zy zoo veel uitwonnen , dat zy
toen vry raakten > maar met die van Roe-
makay , en de twee andrc dorpen, liep het
zoo wel niet af, alzoo zy daar ecrft veel
Sero's of Fuiken, die van Capaha toe-
behoorende , verdorven , en op den 28
November wel 70 huizen in kolen ge-
legt, en den 1 3 December op Latoe en
Haloy alles verwoell hebben, veroverende
den z6 dito beide die dorpen.

Patiwani had 60 of 70 man tot ontzet Patiwa-

van deze lieden gezonden, en was daar '\''''*="

ook zelf gekomen i doch ziende, dathy^^^^"
zich toen niet wreeken kon , deed hy
dit den 10 Januari A. i64f . wanneer hy
eenen vaandrig , Cornelis Dirkszoon Siva-
gers, van Geeitruidenberg, als die mee
zyn Orembay en 10 man van 't eenejagt
na 't ander voer, aantailende, aldaar ne-
vens dien Swagers, na een hard gevegt,
zyne dood vond, werdende met i ko-
gels zoodanig gefchoten , dat hy over
boord tuimelde , aan welke wonden , dc
eene in de linkcrborft , dc andre in de buik,
hy kort daar aan gcftorven is. Wy ver-
loren aan dezen Swagers een dapper fol-

daat, doch de vyand ook te gelyk zynen
voornaamften held.

Den 6 Februari hebben dc onzen ook
Camariën , na hare fchelmftulcken ont-
dekt te hebben, verbrand, 4 gevange-
nen , en door hen gelegenheid bekomen,

T 2. ona
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1645. om Roemakay's ontoegankelyke vcfting,

en hoe<ï dorp, wel 3 mylcnlandwaardm

leggende, te vinden, te veroveren, en

in brand te iteken.

Zy vonden hier , en op Latoc , 6 mctale

bafTcn , en hadden in ócic verl'cheide llor-

men maar 1 lichte gequctllcn bekomen.

JS'Icn bedierf verder alle de thuinen, en

verwoelte de boomen hier ontrent alom-

me.
Die van Ihamahoc, nu voor zich zel-

ven met reden vreczendc , zonden eeni-

ge gezanten, om de vrede zoo voor zich,

als voor die vier verwoelte dorps-ingeze-

tenen, te verzoeken, dat hen eindelyk

op de voorfpraak van Radja Somiet toe-

gellaan wierd.

Wat de Heer Demmer op deze tocht

verder op Caybobo ontrent de zanken

van den Godsdienll verrichte, zullen wy
elders op zyn plaats zien.

Van der Men kreeg dit jaar hier zfo man tot ont-

Meulen zet , onder den Commandeur Jacob van
küinthier^^,. ^[gnitn^ waar mede men eenen aan-

ontzet"'^'^^»
^*^°'' had; doch met welke de Heer

Demmer tot na 't Weller-zayzocn wag-
ten moeit.

DerJe Hy vertrok dan ten derdemaal, met
tocht van 7 fchepen , en 1 5 Coracora's, den i o April
de Heer 16^^ na Capaha, voorhebbende om nu

na Capa-^^'^^' ^^ voornoemd heuveltje te vero-

ha. veren , waar toe f Compagnies , i fo ma-
troozen, en noch 140 dito tot 't dragen

van den voorraad, gebruikt wierden.

De Heer Demmer was hier zelf by.

Hy zond Capitein /^*r^c/Vif« vooraf met
een Compagnie, en noch 28 man, volg-

de zelf met 2. Compagnien , en had van

der Meulen met de 2 andren agter zich.

Zy vonden dit heuveltje met eenwagt
bezet , die op de onzen wakker fchoot

,

en zich daar na met ilccnen verweerde,

't geen niet beletten kon dat wy
het egter inkregen j hoewel zy veel volk

onderweeg door vermoeidheid hadden
laten leggen , onder welke een konilapel

was, die 'er af quam te iterven.

Toen men nu meeller van dit heuvelt-

je geworden was , bevond men het in

verre na van die nuttigheid niet , als men
ons daar van opgegeven had , alzoo men
met musquetten Capaha pas bereiken,

docli geen doel fchieten kon, behalven

dat het onmogdyk was,omdaargefchut
op te krygen , en , al had men het 'er al

op , om '«• iets tot lyf-bcrging op te

flaan. Men had 'er ook geen drinkwa-
ter ontrent, zoo dat alle aanflagen van

die kant eenparig afgekeurd wierden.

De Heer Demmer trok tegen den a-

vond weer af, brengaide een gequctften

vaandrig , half dood gemarteld , aan boord,

behalven dat 'er noch veel volk halfdood
op den weg hig , dat men daar na af-

dragen, en zoo aan boord brengen mocft.

N S C H E
\

Waar d.it zyn Ed. het dan ook zocht 1645.

te beginnen, hy zag dat 'er niet aanCa-

j

paha te doen was, ten ware hy veel volk
daar aan wagen wilde , weshahen hy
oordeelde , dat men allerbeit doen zou
met hen naeuv/ bezet te houden, gelyk

I ook gcfchicde.

Men kreeg hier in May brieven uit Leugens,

Ternate met den tolk, PUter EcJuarts ,^^^^'
door den Koning aan de Heer Land-Aionfo
voogd gezonden, uit welke bleek, datCardinofa

Alon-z.0 Cardinofa zyn Hoogheid veel leu- '" "^ ""f

gens wys gemaakt, en den zelven ook^ "'

aangezet had, om zync commiflie, aan

den Heer Landvoogd gegeven , als ook
zync aflland van 't laml van Hitoe (in 't

voorleden jaar in duillere termen aan den
Landvoogd Seroy in Ternate gedaan) te

herroepen, en daar beneven zeer vreem-
de be\'eelen aan zync ondcrdaanen te ge-
ven.

Onder andre dingen had hy gezegt,
dat wy overal op 's Konings landen va-

ftigheden , tegen 't jongile contraft,

waar in maar 4 valtigheden toegedaan

,

en op Hitoe , Loehoe , Cambello , en
Leflidi bepaald waren , opwierpen, dat

daar op toeley , om 's Koninx onderda-

nen aldus tot onze ilaven te maken. Ook
zei hy, dat men 's Koninx onderdanen
dwong Prince, vlaggen te voeren, en
met geweld perfte Chriilen te wordenj '

over al welke zakende Landvoogd ver-
baaft ftond. De Koning zond nu ook
aan de Ternataanen op Kelang de belof-

te van zyne genade , en riep hen alle weer
na Ternate.

De Heer Demmer zond dezen tolk, Door de

met een deftige wederlegging van alles, Heer

op een jacht aan den Koning te rujr ; doch ^^?'^"

itond dien Vorlt niets van zvne eiilchen
wedcr-
]cgr.

toe, gevende kennis van alles aan haar
Edelheden om daar ontrent hare bevelen
af te wagten.

Met dat zelve iagt vertrok, op 'sKo- Madjiri

ningsontbod, Kimelaha Afadjtra, 6'o/>z,"a Ter-

en Kimelaha Zoegi van Xoela Befi, die'""^*:
'""

nu ontrent i
:

jaar gevangen gezeten had, „roo^^n
en nu over ging, om zich nevens KJme-em.
laha 'terbile (die daar toen ook was) over Om zich

de moord, A. 1636 aan den Onderkoop-^^'^'^''''^

man Pieter PanlHJjoon bedreven (wanneer "èra'nt-"^

hy met een jonk van Key en Banda , woorden,

Ambon voorby , en daar aangedreven
was) te verantwoorden , op welken tyd
daar 4 Hollanders , en 3 Inlanders dood
geflagen waren, behalven welke moord
de E. Compagnie daar by wel 3 a 400
Ryxdaalders verloren had , ook kreeg
zyn Hoogheid toen in voldoening van
de Ichatting, aan die van Aflahoedi , Lif-

fabatta , en Hatoewc opgelegd , de Za-
goe , die hy hen belaft had voor hem te

maken.

Die van Kelang zonden eenige uitden^

hun-
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hunnen mede , om van den Koning eerft

nader verzekering te bekomen , dat zy

hunne n;i\'en en goederen , by hunne
Icomft in Ternate, behouden zouden.

In May fprak de Heer Demnier de O-
ranglvaja's van Hitoe zeer ilraf aan, ver-

mits hy vermoedde, dat zy al mede den

vyand met toevoer onder de hand ftyf-

den. Daar op keerden de zelve weder

na G.'.paha , om T'oeloecabcft , en de andere,

nogmaals te ondertallen , of zy v/ilden

afkomen, alzoo '/.y anders genoodzaakt

waren hen t'eenemaal te verlaten. Hy
zey daar op tot de vrede nu genegen te

zyn , en by 't vertrek van den Heer
Landvoogd te zullen zien , op wat voor-

waarde men de zelve met hem wilde ma-
ken.

By de kom ft van den Heer Demmer
verfcheen hy zelf niet , maar 133 maal

andren in zyne plaats, dat den vrcdehan-

.del voor een tyd af brak j hoewel die den

16 Juni hervat, en zoo verre gebragt

wierd , dat hy op Mamalo's iband den

p AugulH afquam , van voornemen , om
voor ons aan 't Kafteel te vcrfchynen,

doch OranKaja Baros ried hem dit af,

zeggende , dat hy alvorens 1 of 3 Opper-
koopliedcn tot gyzelaers zou verzoeken

,

dat ten eerilcn van den ouden fchelm,

Helkpetola^ Imam RidjaU^ en andren be-

veiligd, en toegellemd wierd, 't welk
dezen vrcde-handel wederom Ib-cmdc.

Hy verzocht 6 dagen uitllel om zich

te bedenken , en liet toen ons door de O-
rangKaja's weten , dat hy ongenegen
was vrede te maken , verbiedende voor-

taan , niemand om die reden daar te zen-

den , of zy zouden den zelven zeer qua-

lyk handelen.

De OrangKaia's,den 18 ain 't Kafteel

komende , weetten dit niemand anders dan
OrangKaja Baros ^ zy riepen wraak oVer
hem , terwyl zy , vol fpyt en fchaamte,
den Heer Landvoogd dit bericht brag-
ten.

Daar op ging den oorlog nu weer op
nieuw aan , alzoo wy van geen vierhoof-

dige regeering meer wilden hooren fpre-

ken , en van den vyand geeifcht hadden

,

dat al zyne valligheden van Capaha, en
elders, verwoell , en al het geweer ons
overgeleverd moeft werden.

' Ook ontdekte men hoe langs hoe meer
deze waarheid , ons ook door de gezan-
ten van T'oehecubeft zelf bekend gemaakt,
dat deze oorlog niet hem {Toeloccabeft)

alleen maar, alle dcHitoeëfeOrangKaja's
aanging, dat hy dierhalven om de vier-

hooldigc Regcering wel oorlogen moeft,
aangezien zy allen hem da.ir toe hulpe
beloofd hadden ; dat hy ook , zoo ras

hy voor den Heer Landvoogd verfchy-

nen zou , aannam openbaar te willen

zeggen.

KEN. I4P
Ondertuflchen raakte OrangKaja ifi^- 16 4^.

ros op Hila in onze handen, en wierd ^""5-
den laatllen Augufti aan 't Kafteel ge-fo'^g,*"
bragt, ten cerften ter dood gedoemd, en vangen
den 4 September, om de fchrikonderdeenont-
andien ie brengen, onthalll. ^^'^*-

Hy bekende voor zyn dood , dat alle Een nieu-

de vorige vrede-handehngen enkel maar,^^ Capi-

om ontzet van levensmiddelen te krveen!''"'"
"'"

„„ 4 •_ j j - P toe en
gediend , en dat zy zoo weinig dag- vier

ten om de vrede , dat zy in tegendeel Hoofden

fVangfa^ KakiaWs o\xd{}iCï\ zoon tot nieu-'^'^^'*"'^

wen Capitein Hitoe, en vier nieuwe Hhoeï-
Hoofden, te weten : OrangKaja Boelankn^m.
tot Noeflatapi , Bcrmela ais Patti Tof-gcftelt.

ban, Heatomoe als Totohatoe , en Orang-
Kaja Ternate tot Tanihitoemeflen aan-
gefteld,en gefchikt hadden.

Zy heten Toehecabefi , die nu als hoofd
het beftier had , maar alleen OrangKaja
blyven, zonder hem iets van deze koek
toe te deelcn.

Dit alles egter hielden de onzen ftil

,

om voor te komen , dat ook de andre O-
rangKaja's na Capaha mogtcn vlugten.
De Hongi, nu by deze oorlogs-tyden DeHon-

al gewoon tweemaal 's ja;irs uit te gaan, gi weer

vericheen in Oólober weer voor Capaha. '"-'°'' ^*'

De HeerDemmer, verdrietig over dezen ^o^Heer
langdurigen Capahalen oorlog, verweet Demmer
de Hitoeëfc OrangKaja's vry ftraf, dat
zy, met den vyand van tyd tot tyd door
levensmiddelen onderftand te doen , daar
-oorzaak van waren , doch hen verzeker-
de, dat zy noit denken moellen, datwy
de vierhoofdige regeering , al zou het
noch zoo lang duuren , oit weer zoudeti
toeftaan.

Zy ontfchuldigden zich hier van by
zyn Ed: , en zeiden veel liever voortaan
met vrouwen en kinderen aan 't Kafteel
te willen komen woonen , dan dat zyn
Ed: dit verder van hen vermoeden zoude.
De Heer Demmer antwoordde rond

uit , dat hy fchelmen genoeg aan 't Ka-
fteel , en 'er daar niet meer van nooden
had, maar dat zy beter doen zouden,
op Capaha te gaan woonen , want dat
hy hen dan als zyne openbare vyanden
zou kennen aantaften , dewyl zy doch
maar veinsden zyne vrienden te zyn.

Ondcrtuffchen liet hy 10 Coracora's Steekt

op hun llrand, om hen 't vilTchen tebe-o^'"na

letten, en ftak met 18 andre na Cam-F^'"'''^'

bello over, zond Codja na Kelang, om
de Ternataanen tot het afkomen te noo-
digen , belovende hen vry en vrank te

laten gaan, en woonen waar zy wilden j

doch hy kreeg geen gehoor , alzoo zy
zich op Salatti al vaftgemaakt hadden

,

weidende niet alleen door hun eigen

Hoofden , Kaïtsjili Bismol, Abdul , en
Dagga, Afo^/ra'i halven broeder, maar
ook 'door Lehut van Maflavoy, onlangs

T 3 tot
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tot hen ovcrgcloopen , en door meer an-

dre guiten gcllyfd.

Daar na deed de Heer Dommer 67 Al-

foereefcn van Radja Somiets volk , op 't

land van Hitoe, tuUchen LianenCapaha

zetten, om den vyand tot afkomen te

dwingen. Hy zelf quam den laatlten

Oélober weer op Mamaio , vragende de

OrangKaja's, wat zy, gedurende zyn af-

wezen , 'by die van Kapaha gevorderd

hadden. Het antwoord hier op zeer

fiaauw zynde , fprak hy hen weder hard

aan, dreigende, dat hy hen nu niet an-

ders , dan met den llag , waarfchouwen

zou.

Hy deed nu ook niet vorder op Capa-

ha , alzoo hy te weinig magt had , maar

vertrok met een zeer geftoord gemoed

,

't geen oorzaak was dat de vyand , in

plaats van af te komen , nu by zyn vori-

ge gedagten bleef van voort te oorlogen,

het kolte wat het kofte , alzoo zy door

deze Hitoeëie OrangKaja's op irieuw ge-

ftyfd wierden.

Terwyl onze fchepen nu van voor Ca-

paha vertrokken waren, liepen die van

's vyands zyde hier en daar na toe, om
levensmiddelen te zoeken. Pati Toebari

ging na Waypoeteh , 'ïcïiU'cma na Loc-

hoe , Imam Ridjali na Nau , en Binau , en

N S C H E
keerden met cenige vaartuigen met le-

vensmiddelen zoo behendig weer , dat
onze bezetting het niet eens gewaar
wierd.

Die van Ccyt en Hahoetoena zeiden
't ons , quanzuis om hunne trouw te too-

ncnj doch niet eer, voor dat de andren
al weer in Capaha waren. Ja 't is zeker,
dat alle de OrangKaja's van Hitoe die

van Capaha aanzetten, om niet eer vre-

de te maken, voor wy de oude regeering

herftelden , dat OrangKaja Boelan hen
zelf geraden, en hunne gezanten noch
onlangs geherbergd , en hen beloofd had,

dat hy hen van al 't noodige van tyd tot

tyd voorzien zou.

De Hitucëfen hadden nu al weer niet

alleen aan den Koning van Macaflar,

maar ook aan de Koningen van Atsjien

,

en Tidorc
,
gezanten om hulp , dog met

weinig hope van die te zullen erlangen

,

gezonden.

Hierom wilden die van Wakal , en
Mofappel , zich van Boelan afzonderen , en

aan de overzyde by 't Kalleel komen
woonen j doch de Heer Demmer raadde

hen liever op de oude plaats teblyven,om
ons zoo veel beter bericht van de aanllagen

der vyanden,cn om de andren geen quaad

vermoeden te geven.

1646.
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Bydc
Konin-

gen vaii

Macaflar,

Atsjen,

en Tido-

rc", om
hulp te-

gen ons

veaost.

TWEEDE HOOFDSTUK.
j1. 1Ö46 wierd Toeloccabefi hardnekkiger. Towale, na Batavia gevoerd. Stoute

daad "van die van Cz^-\\i^.. Soemciyl doodgejiagen. Die van M^malo, en Hitoehmz. zoe-

ken hunne zaaken te verbeteren. Verheiden , na Capaha ah gebannen. Taft met van

Moerlag het zelve aan. En veroverd dit on-winbaar fieji. Gevangenen^ by hen be-

komen. Toeloecabefi ontfnapt. Verraders gedrag der Hitoeëfen ontrent deezen oor-

log. Die van Leytimor verwoejlen hier alles. Ferfcheide lieden begenadigd door den

Heer Landvoogd. Die van de Hitoeëfen verfilmde wederfpannelingen eifcht. En
van Capitcin Mamaio al 't geborgen gefihut. De Hiftorie van Hitoe door Ridjali

hefchreven. Bakar begenadigt. Toeloecabefi geeft zich over. En word onthaljl.

Hitoeëfe OrangKaja's na Batavia gebannen. Lehut begenadigt. De Heer Dem-
mcrs tocht met de Hongi, en zyne verngtiugen. De Heer van der Lyn A. 1647
als tiende Oppcrlandvoogd voorgejlelt. Ihamahoc, gedwongen hare muuren af te

werpen. Komji van den Heer de Vlaming hier. Beide de Heeren Landvoogden
gaan op de viftte.^ en de Heer de Vlaming als dertiende Landvoogd hier overal

voorgefteld. '/ Vertrek van den Heer Demmer na Bata^'ia. Hoedanigheden van den

nieuwen Landvoogd. Nooten-bofih ^ op Werinama uitgeroeid. Groot nagel-moejfon dit

jaar. Nieuw ziekenhuis gebouwd. Verheiden Fabryk gemaakt. Vlamings Hongi-

tocht door den zware» regen belet. Die cenigeplaatzen om de fVeJi y enomde Noordbezogt.

VittAvyns ontrouw. Envanmeerandre. NagelenopBocroA.ió^S uitgeroeid. Aardbeving

hier. Des Landvoogds Hong^i-tocht . En zyne verrigtingen. Koning Hhamza over^'

leden, en door Mandarsjah vervangen. De Heer van den Bogaarde />; Seroy's/>Aïa/i

in Ternatc aangefleld. Pittavyn gefiraft. Des Landvoogds ziekte. Gefchil tuffchen

de Ternataanen, en Loehoeneefen. Hongi-tocht door gecommitteerden gedaan. Ee-

Mige Ternataanen in fchyn na Ternate gezonden , daar Singafari zich tegenjield. De
Heer de Vlaming gaat weer op een Wongy-tocht . Nieuwe klagten over de Opper-

hoofden. De Reduit op Hila verfierkt. Befchuldigingen tegen Imam Swacki. De
Landvoogd weder ingejlort. Gefihil tujj'chen Radja Noellanivel en zyne mede-

hoofden bygelegt.

Ia
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't jaar 1646 kreeg ToeJoecabefi t

Zagoc
hem

van Ccram
noch hard-

voren maakte

,

N
Coracora's met
tot ontzet , dat

nekkiger dan te

zoo dat hy van geen vrede wilde

hoeren, ten ware men de oude regce-

ring weer gedoogde in te voeren.

Towale Men kreeg nu ook Tonuak ^ Priefler

na Bata- van Nau Binau , wel eer gezant der Hi-
toeelen na Macaflar, gevangen reen man,
die noch geiladig met den vyand heulde,

en hem alles overbriefdc , weshalven de

Heer Dcmmer hem in September , ne-

vens eenigc andre Hitocëfen , na Batavia

zond.

^xbwxn -^i^ "^''^n Capaha wierden eindelyk zoo
daad van ftout , dat zy in Maart met 3 Coracora's
die van

Capjha.

Soemayl
doüdgc-
flagen.

Uit rooven gingen , de bobbers of fuiken

op Way lichteden, de praeuwen daar ver-

nielden , en met eenige koppen van Lian
weer quamen.

Men zond , om dit te beletten , 6 Co-
racora's van 't Kafteel , om op dat ftrand

te paflen, en 't zelve te dekken j doch
eer zy daar quamen, had de vyand noch
een roof-tocht in Senalo's bogt gedaan

,

en zich zelven uit dat Zagoe-bolch ver-

zorgd.

In May ging Soemayl^ T'oehecahcfi s

tweede, of Lieutenant, met een Para-

hoe na Caybobo om levensmiddelen , al-

200 hy aangenomen had de weduwe en
kinderen van Pativjani te onderhouden

;

doch wierd door een Loehoenees vaar-

tuig, van Madjira uitgezonden, by het

duiven-Eiland onderhaald , en nevens an-

drcn doodgeflagcn , dat voor den vyand
een groot verlies was , alzoo hy ook
groot gebrek had , dat ons klaar bleek

aan de meenigte van vrouwen , en kin-

deren, dagelyks tot ons overkomende.

Die van Ook bragten die van Mamaio, enHi-
Mamalo, toelama, van tyd tot tyd koppen, en
en Hitoc- gevangens by ons, om den Wctx Demmer

ken hare
' '^^^^' '^°°^' ^^ bewegen, hen de zee weer

laaken te vry te laten , dat hy egter om reden voor
veibcte- eerrt niet begeerde toe te ftaan.

ren- De zaaken van Capaha begonden nu
egter met harde fchrcdcn na 't einde te

loopen, alzoo de honger, en onecnig-

heid, gi'oote vcrwerring onder hen ver-

oorzaakte , dat ons dagelyks van over-

loopers ter ooren quam.

Jacob Verbeiden , een zeer dapper Ca-
pitein in onzen dicnft, doch juiii; in on-

gunll van den Heer Demmer geraakt,

door dien hy eenige Nederduitfchen om
zyn eigen zaken na 't verkens Eiland by
't Eiland Kelang uitgezonden had , van

welke 'er agt door de Papoewa's geroofd,

en aan de Tidoreefen verkogt waren,
was daar over door den Heer Landvoogd
van zyn comptoiropCambello geligt,cn

als een verworpenen na Capaha verban-

nen, om aldaar door eenigc dappere daad

KEN. IJl
zyn gunfl weer te winnen. Des deed hy 1^46.

met zyn Lieutenant , Gysbert -van Moer- ^ "^'''^*''

lag^ zyn uiterite bcit , om iets uit te vin- (-.^j^j

den, waar door zy van Capaha meellersalsgeban-

konden werden. nen.

Zy gingen dan den 24 Juli 1 646 met
lOT koppen, 60 matroozen, en 20 In-

landers van Oeriën , in 4 troepen ver-

deeld, 'er noch eens op los. Een looze

voortroep, 16 man llerk , onder den
vaandrig. Jan Wilkniszoon ^x.xokyoor -xi.

Daar op volgde van Moerlag met 40 kop-

pen, zoo foldaten als matroozen} toen

quam Capitein Verheiden met het corps

de bataille , 2 5 foldaten , en 44 matroo-

zen , onder de ("chippers Pieter Liman en

Gerard Ifewyn , llerk } en eindelyk de

achter-troep onder den fergeant, Jbra-

".oon. van
2J-

foldaaten, en 20barn Jans

Inlanders.

In dit poftuur trokken zy 's nagts by Taft

manefchyn uit hunne fchans het mocje-m"van

lyk Capaha's gebergte op, waai" van deJ|J^^^f|.^Êj

weg hier en daar met zware boomen toe-
jjjj

gedamd was , waar over zy moeften he-

nen klauteren, dat ook oorzaak was, dat

zy van malkanderen meell afraakten, en

pas de kleenllc helft boven quam.

Verbeiden, die egter met zynen aan-

flag 'er dpor wilde, vermaande de zynen

tot dapperheid , liet de voortogt eerll

den berg opklimmen , die met 't aan-

breken van den dag boven quam, vin-

dende hier geen fchildwagten , waar op
zy voort trokken. Dog , om aan de
volgende plaats te komen , konden zy
maar man voor man gaan

,
gelyk zy de-

den , de vaandrig vooraf , en toen de
andren, tot in de doi^pen toe, daar zy
eerrt een oud wyf gewaar wierden , die

Hollanda , Hollanda , riep ; doch zy
doodgefchotcn , en daar op verder

vuur in de dorpen gegeven zynde , wier-

den de vyanden , die in hun befte mor-
gen-ruft waren , wakker , fprongen uit

de koyen , en liepen , zonder na geweer
om te zien , door de poorten en gaten

,

om buiten te komen : eenigen fprongen
van vervaarlyke fteiltens na beneden, al-

waar zommigcn een clendige dood von-
den , anderen bleven half weeg tufTchen

de klippen in hangen , kermende daar
elendig tot hun einde toe.

Men bequam hier zeer weinig gevan-
genen, en de meefte Hoofden ontfprongen *

den dans. De onzen waren T'oeloecahefi

zoo dicht op de hielen , dat zy hem reeds

meenden te vatten ; doch een van zyn 2

wyven fchoot 'er tuftchen beiden , en
wierd ook doodgefchotcn.

Den 2 f Juli 's morgens ten 7 uuren Envero-
waren al de vyanden uit Capaha verdre-vcrtdit

ven, en wy meefter van dat onwinbaar P"^'"-

neft geworden.
Dit was een daad, die de gedagten van

alle

bau ndl.
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ï6^6. alle Inlanders te boven ging ^ alzoo zy

menigmaal gezcgt hadden ,
geen Hol-

lander kon in Capaha komen, ten ware

hy vleugels kreeg , nu waren zy 'er zon-

der \ kugels in ; maar hoe zy 'er in ge-

kom.en waren , konden zy niet bcgry-

pcn , en daar mede lag ook nu alle ho-

pe van den Inlander geheel als ter aar-

de nedcrgcllagcn.

Men vond in de huizen maar f doo-

dcn ; doch veel buit , van goude flangcn,

goude ketens, en meer andie kleynodien,

en huisraad , waar van ider zoo veel me-

denam , als hy maar bergen kon. Ook
vond men veel fchoon porcelyn , dat in

ftukken geflagen wierd, alzoo 't onmo-

gelyk was, dat den berg af te dragen.

Men vond 'er ook i yzer ftuk , t Ma-
caflaarfche dito's, 4 metale falconctten

,

7 baflcn , een groote haak , 1 000 pond

buskruit , een goede menigte groficherp,

bos- en musquet-kogels , over de 1 00

Macaflaarfche roers , en musquctten , dog

meeil onbequaam. Boven in 't dorp

vonden zy noch ? werpankers, 1 dreg-

gen , en een yzeren keten , door hen by

nagt van onze jagten gekapt , en zoo na

boven gefleept. Ook vond men 'er ee-

nige Zagoe , doch geen tocfpys.

Gfvan"c- Onder de gevangenen was 'TutklJt^Ox-

ncii by^ pitcin van Capaha , en Teakan , 'Toeloeca-

hen bt'-.o- hefi's broeders , beide kreupel , de een

"i"'' '^"S geboren , de ander door een quetzure,

cabcfr' '^^^ °°'^ Pellacolan , 'Toeloecahefi s jongde

ontiiwpt. zoon j doch 't was beter geweeft , zoo zy

fodoecahefi zelf bekomen hadden.

De Lieuten;mt Moerlag liep nog dien

zelven dag over den korten landweg na 't

Kalleel, om deze blyde boodfchap aan

den Heer Demmer te brengen , die zich

daags 'er aan na Capaha begaf, belaftcn-

de de OrangKaja's van 't Kalleel , dat

ider van hen met 10 man van zyn dorp

volgen zou.

Verraders Daar gekomen zynde, onderzogt hy
gedrag Toeloecahefi's 2. broeders, die opcnhertig
lUrHi-

2,eiden, dat- zy dezen oorlog niet uit ei-

ontrcnt 8^" beweging , maar met goedvinden

dezen en op aanrading der OrangKaja's, die be-

oorlog. nedcn gebleven waren , begonnen , en

dat alle de Hoofden des lands Hitoe, uit-

genomen die van Oeriën , en Ticl, daar

deel in , en hen beloofd hadden hen \'an

levensmiddelen te verzorgen , en gezwo-
• ren hen noit te verlaten, gelyk zy dat

ook van tyd tot tyd gedaan hadden , tot

dat hen 't viflchcn verboden, en belet

wierd. Zy bekenden ook , dat zy eenig

kruid van de MacafTaaren gekogt , dog
dat zy naderhand zelfkruid gemaakt had-

den. Dat T'ocloecabefi dat werk grondig

verllond. Dat zy overvloed van zwavel

boven in 't gebergte vonden , en dat hy
hen de lloften van lalpeter en zwavel

toegewogcn, en hen gewezen had, hoc

S C H E
zy dat maken mocften. 1640.

Zy zeiden ook , dat 'er door die van
Mamaio , en Hitoelama , geen koppen dan
met hun medeweten afgellagen , en aan

't Kalleel gcbragt waren, om daar door
den Heer Landvoogd in een goede ge-

dagte voor hen te brengen.

De OrangKaja's , van Lcytimor hier
^
^"' ^'^"

gekomen, braken alle deze valligheden vj^'^y^g,

van Capaha af, verwocrtten de boomen,ften hier

en ccn Ichoon nagelbofch , daar ontrent, >Ues.

en Haken al het verdre in brand.

De Heer Demmer^ weer beneden ko-

mende, vond ontrent de Baleoevan Ma-Verfchei-

malo zSo vluchtelingen van Capaha , zoo
^^^'J''^"

mans als vrouwen, en daar onder een wyfjj5.' ^j'^j.

van 'Toeloecabefi , een van Ridjali , Oema- de Heer

nela^ en Hatoemenebcfi ^ OrangKaja's van Land-

Haufihol, en TcUcboang , alle zeer ver- '"°°o""

magcrd door den honger , die in genade

aangenomen wierden.

Hy hield daar op de Hitoeëfe Orang-
Kaja's nogmaals hunne zoo menigmiul
gepleegde fchelmllukken voor oogen,
hen toonende , dat zy alleen oorzaak van

deze laatilen oorlog waren geweeft, en

't bloed van zoo veel menl'chen op hun-

ne zielen te verantwoorden hadden. Hy
vermaande hen crnilig van die oude hard-

nckkigheit af te ftaan, en dat zy noit op
den Capitein Hitoe , of vier Hoofden
meer moellen denken , of oit daar af

reppen , zoo zy hunne koppen niet aan-

ftonds wilden quyt zyn.

Ook wilde hy , dat zy Toeloecabefi ,
Eifcht

Ridjali, IVarigfa, Pati Toeban ,
'^^'^^'^

> de weder-
en Telijffcma voor den dag brengen, enjpj„„g,

'

niet verbergen zouden , opdat men metlingen

hen naar den cifch der zaaken handelenden 'üc

mogt. Zy fchcncn dit alles met eerbied

aan te hooren , en beloofden het ook te

van Hi-

toe.

En van

tein

Mamaio

doen. Hy eifchte van Capitein Mamah '^"^"

ook al 't gefchut, dat hy verborgen had,
j^j^j'jl^j^

die loochende dat in 't eeril:,dog,z\vaarartge-

gcdreigd , bragt hy 7 baflcn voor denborgca

dag.
'

gefchut.

Kort daar na leverden zy aan ons over

Pati Toeban en M'angfa, by Way gevat,

Ridjali , Tdijfema , en Bakar zworven
noch eenige maanden in'tbofchbyCeyt,
van waar zy door vaartuigen van hunne
vrienden cerrt na Kelang , daar na na Boe-
ro, en zoo verder na MacalTar, gevoerd

zyn, alwaar hen de Prins, Patingaloan,

in zyne befcherming genomen , en ge-

huisvcft
,

gelyk ook Ridjali , op zyn

verzoek , aldaar de hillorie van 't land

Hitoe befchreven heeft. Dit gefchrift DeHi-
is zeer gcbrekkclyk in onze handen ge-ftoric van

komen, zynde door /?/c/;'^// zelfs nader- ^"°'L.,
1 1

•'
, i

'
1 1 doiirRid-

hand, toen hy ten tydc van den oorlog
j^in^j.

met Madjira met de Macafl^iaren weerichrcven.

in 't land quam , hier mede gcbragt.

Bakar, de zoon van 'Zt'/Ww, had zich

op Kelang van hen afgczondert, en hield

zich

I
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1648. zich daar zoo lang verborgen, tot hy ia
Bakar Januari des volgenden jaars 1 647 van de

^cgena-
j^^^^j. j^^yfimcr cen vcrgiffcnis-brief be-

quam.

Tocloecabefi zwerf nog eenigen tyd dan

hier dan daar, doch gaf zich enidelyk

over, vooral, toen hy hoorde, dat zoo

veel OrangKaja's van Hitoe om hem en

Ridjali vait gezet waren, en quam den

19 Augufti , in gezelfchap van eenige

door hem ontbodene OrangKaja's aan 't

Kafteel , belydende meeft al het zelve,

dat zyn broeders beleden hadden, dathy
door alle de Hitoeëfe OrangKaja's by
eede gedwongen , en verpligt was den

oorlog te moeten vervolgen, onder be-

lofte van hem noit te zullen verlaten,

en dat den overleden Cajoan^ Baros, en

Barmtla voornamelyk hem aangezet

hadden j ja dat Madjira zelf hem door

heimelyke boden hier toe nog in 't voor-

leden jaar had laten aanporren , tot dat

hy, Kimelaha, na Ternate geweell , en

's Konings meining daar over verftaan zou
hebben , en dat het dan noch altyd tyds

genoeg wezen zou , om af te komen.
Uit al het welke men nu klaar befpeur-

de , wat adders men in Z3'nen boezem
vocde.

Hy bood verder ook aan,omChri(l:en

te willen werden , zoo men hem in 't

En Toe- leven wilde laten > doch hy had zich al-

loecabefi jj, genade onweerdig gemaakt , en wierd

over
^"' derhalven den i September in de land-

En word raad als 't hoofd der wederfpannigen ten

omhaM. zwa.irde gedoemd , en den 3 op 't plein

voor 't Kalteel onthalft.

Alles fcheen nu gedempt ; maar op

Kelang Avas noch een vuil gebroed van

Ternataanen , die ons hier na noch veel

moeiten en aanleiding tot een nieuwen

oorlog zullen geven.

Kort na 1'oeloecabefi s dood verzond de

Heer Demmer elf OrangKaja's met hun-
Hitoeefe ^^ huisgezinnen met het fchip de Dol-

KaTa"s 'na fy" ^" September na Batavia , om daar

als banditen te leven. Te weten, 7ö<?-

lejfi, T'eakan , Ahng, en Oejfen of Hof-

fein, alle vier broeders van ToeJoecabeft

,

JVangfa , en Pattingi , zoonen van Kaki-

ali , Pati Toehan en Èermela , OrangKa-
ja's uit de ftam en het 4 lid van Hitoe

,

en Toisüde
,
gewezen paap van Nau Bi-

nau , uit 't geflagt Noeflatapi.

Da;tr op wierden de meefte bezettin-

gen van Mamaio, en Lian geligt, dog
de onze bleef 'er nog , en die van Lian
hadden , hoewel onze '^wagt oppafte

,

den vyand noch gedurig gefpyfï. Als

men 'er agter quam, bcfchuldigde zy 'er

imand van den hunnen mede , die zy dan
quyt wilden zyn , en lieten die door die

van Capuha dood liaan , om ons een fchyn

te geven , als of zy met die van Capaha
vyanden waren.

• II. Deel. van Amboina.

Batavia

geban-

nen.

K E N. IJ3
De Heer Demmer nam de Hitoeclcn 1648.

ook al het fchietgcwecr af, en bragt ver-
der door Capaha's vcro\'cring zulken
fchrik onder alle de andre Eilanders, dat
alle hare vcrwagting in rook verdween.

Lehut
, de ge\lugte OrangKaja van Lehut

Mafla-voy
, quam nu ook vergiffenis ver- begena-

zoeken, die hy eindelvk verkreeg. Ook'^'St-

quamen de Ternataaiicn van Kelang op
de ibanden woonenj doch Ridjali, daar
gekomen zynde, deed hen weer na bo-
ven keeren

j Madjira bragt haar egter
zoo verre, dat zy zich in J:)ecember,
over de 500 ziekn fterk, na Loehoe by
onze nieuwe Reduit lieten vervoeren.

In Oefober 1 646 deed de Heer Dem-
mer de vifitc met de Hongi , tot welke
nu ook 't eerlt in lange jaaren 5- Hitoe-
ëfe Coracora's verfchenen. Op Cambel-
lo gekomen zynde, bragt hy 't gefchut
op de nieuwe vefting, die hy Haiden-
berg noemde.
Hy gebood die van Kelang beneden De Heer

te komen woonen , en gaf dit zelve be- Demmers
vel aan die van Roemakay,. Latoc, en^"'^"""
Haloy. ' MeHongi.

Tot deze tyd toe waren op Caybobo
12, OrangKaja's geweéft, welke regee-
ring j altyd vol onruit zynde, de Heer
Dernmcr, met gi)edvinden \'an dit volk
zelf, tot twee Hoofden bragt , die ider
over cen deel van dit dorp zouden regee-
ren, zynde 't eene Leytimor , dat is 't

OoÜer-deel, en 't ander Ley Halat, dat
is 't Wcller-deel, genaamd.
De Heer Landvoogd maande ook die

van Ihamahoe ernftig tot 't afkomen aan,
te meer, alzoo hy hunne fterkte, diehy
ging bezigrigen, al zoo flcrk, als Capa-
ha

, bevond j doch zy hadden hier geen
zin in , zeggende , dat zy hier wel hon-
derd jaren gewoond , en hier veel fchoo-
ne Tempels hadden , die zy niet zonder
hartzeer zouden konnen verlaten. De
Heer Der^mer, hier nader op dringende,
verzogten zy uitftel, om na een bequa-
me plaats te zoeken , dat den Lieutenailt
Cornelis Danen aanbevolen wierd te be-
vorderen ; doch , nader hier over in 't vol-
gende jaar aangemaand , zeiden zy dat
niet te konnen doen , alzoo zy daar toe
geen lalt van hunnen Koning hadden.
Demmer zei van den Koning commifïle
te hebben, om alles uit zyncn naam hier

te bevelen , dat dienftig voor 't land
was.

Madjira mengde zich hier mede on-
der , en verzocht , dat zy op hun oude
plaats mogten blyven ; dat de Heer Dem-
mer fterk tegen fprak , alzoo 'er geen
trotfcr , dan die van Ihamahoe , tegen
den Koning, en tegen ons, waren. Der-
halven drong 'er de voornoemde Heer
weer op aan , en zy daar tegen verzogten
weer uitftel. De Heer Demmer ftond

V hea
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xCifi. hen dit op die voorwaarde toe , zoo zy

zich rekkclyk en gewillig toonden , en

d;xt hy dun ook luinne Tempels, cnBai-

leocs boven zou laten ftaanj doch dcO-
rangKaja's, en 't meeile volk moell om
laag komen wooncn.

De Heer i<J47- Den 17 Januari wierd hier de
van der Heer van der Lyn als 7. Batavifc , of

7"^-. anders als 10. üppcrlandvoogd van In-
if>^l hier ....

n. 1 j ^
als tiende dien voorgclteld.

Opper- De Hccv Demmer ^ die een einde van
land- 't werk van Ihamahoc hebben wilde,
^'°°Sd zond den ip Januari gecommitteerden

ftelt!^^^'
dcrvvaards, om te zien, of zy de belof-

ten van af te komen na quamen. Deze

afgezondene waren Capitein Ferheiden,

den Hhoekom Jan Pays^ den Gnatohoedi,

Louis Gomis.) en Madjira.

Ihama- Deze laatite had hen tot noch toe te-
h'^ege-

gpjj gehouden om het niet te doen; dog

liare"^^°
den 2 Februari hier op Ihamahoc geko-

muuren men Zynde , bragt hy hen zoo verre,

af tewer-om hare muuren zelf af te werpen. Ge-
?•="• lyk daar na ook die van Hoelalihoe , Oc-

lat,Toehaha,en alle andre moeften doen,
^

dat by de Alooren met knorren , en by
de Chriilenen ontrent alle andre vaftig-

heden met blydichap gcfchiede ; alzoo de

eerfte in den oorlog leefden , daar de

andre door quynden.

Men vond ook goed, op Manipa rond-

om de Reduit een ileene boriHvcering

van 6 voeten hoog, en op Loehoe ook
om de velling een buiten-werk met 2

punten tegen een op te trekken , om
daar in huizen voor de Officiers te ma-
ken.

Dekomft Den 1 9 Maart verfcheen hier de Heer
van de Arnold de Vlaming van Outshoorn

,
gewe-

lf
'^''^ zen Landvooed van Malacca , om de Heer

Vlaming j^
o '

alhier. Dcmmer te vervangen.

In April wierden hier met de Fluit Ca-

ilricum 142 kocbcerten van 't Eiland Bali

gebragt, die op Honimoa,Hitoe,Gam-
bello, en Leffidi verdeeld wierden, om
aldaar voort te teelen. Deze zyn met
'er tyd meeft alle in 't bofch geraakt,

zoo dat men 'er weinig ander nut af ge-

had heeft, dan dat van die wilde bceftcn,

en hare jongen , in de volgende latere

jaaren wel ettelyke door de vrylicden,

met paflen na Ceram gaande
,
gefchotcn

zyn.

Men wierd op Wayfamma , een dorp

op Boci'o, ook z handel-jonkcn magtig

door Capitein Verheiden^ na dat die van

Cobon de zelve hadden aangehaalt. Hy
bragtze aan 't Kalleel , vei'dicrf de zelve

vaartuigen , bragt 1 1 Inlanders , ette-

lyke Macaflvuxrcn , en 9 koppen mede, die

Pati IFayfamma , om in onze gunll te

blyven, zelf had laten afkappen.

Beide de
^^" ^ ^'^X g^^g'^" beide de Heeren

Hferen Landvoogden met ^ Coracora's opdevi-

Land- lite , doch zy zelf gingen op die van Ha-

N S C H E
tive. De Heer Dtmmer^ alzoo die haaft K47.

vertrekken zou, nam overal affcheid , en ^°°g'^f'»

fteldc den nieuwen Landvoogd by den In- ^t*^"
lander voor, wyzende zyn l'-d: met ee-cn de

*

ncn zyncn vervanger de gelegenheid van Hier de

alle zaaken, en waar op \oorn.imelyk te^'"'"'''S

lenen viel, aan. ""^^^g'

\'ooral deed hy een zeer flraffc aan- Laiid-

fpraak tot de OrangKaja's van Hitoc, voogd

hen radende de oude fchelmllukkcn cn'^i'''''^'^f-

vallche raadflagcn na te laten, alzoo de gj^°j"'"

nieuwe Heer Landvoogd van alles door
hem volkomen onderricht was, verbie-

dende hen weder op lyfftrafFe oit meer
van een Capitein Hitoe , of van de regee-

ring der vier Hoofden te reppen.

Daar op fchepte hy de Uhaflers rond,

en quam na 7 dagen weer aan het Ka-
fteel.

In Juni voeren deze Heeren met een ,

jagt na Amblauw, alwaar men hoorde,
dat den OrangKaja van Salatti de Reduit
had zoeken af te loopen. Hy maande
de Amblauwers aan,om opdievan Way-
famma,. hun oude vyanden, tegaanroo-
ven, alzoo die de MacalTiiaren , en an-

dre vreemdelingen , aanhielden , zettende

50 Ryxdaalders op ider gevangen , en
10 Ryxdaalders op ider hoofd dat zy
kregen ; dog zy fchenen daar niet zeer

bclull op te zyn.

Van daar vertrok hy , na den nieuwen
Landvoogd pok voorgefteld te hebben,
na Manipa , Aflahoedi , en Cambello

,

en den 1 2 Juni op Loehoe , alwaar hy
dit mede , en verlcheide gefchillen af
deed.

Den Sengadji van Bonoa klaagde nog
al over zyncn ouden vyand Hatib Lanoe-
roy die 't volk gedurig afkecrig van hem
maakte , waar op Lanoero belaft wierd
van Bonoa na Loehoe te vertrekken j dat

door de OrangKaja's voor dezen tyd nog
afgebeden wierd.

Madjira klaagde over de ongehoor-
zaamheid van Simatau^ OrangKaja van
Anin, die daar op belaft is na Ternate
te verhuizen. Hy klaagde ook , dat die

van Caybobo aan de Reduit niet wilden
komen werken, waar toe hen de Heer
Demmer zeer ernftig aanmaande, gelyk
ook om den Kimelaha te gchoorzaamen.
Aldus deed hy ook cenige geringe ge-
fchillen op Leftidi af, en quam met zyn
vervanger den 1 2 dito weer aan 't Ka-
rtecl.

Daar op is de Heer Arnold de Vlaming Vertrek

van Outshoorn den 4 September 1 647 als van de

1 3 Landvoogd en befticrder van Amboi- ^^'^

na met gewoonc plegtlykheid voorge-
j^^^j^^'J^^'^

ftelt , doende deir eed aan de Heer Dem- via.

»w, die den Raad van den eed, aan hem
gedaan, ontllocg, waar op zy die weer
aan den nieuwen Heer Landvoogd aflei-

den. Daai- op vertrok de Heer Demmer
met



Werina-

-L K k
i&(7. met ^

jagten den f na Batavia, latende

het land aan zynen vervanger in zoo veel

ruil over, als 't in menigte van jaaren,

en by geen van de agt vorige Landvoog-
den , geweeft was.

Hoeda- De Heer de Vlaming was , toen hy
rrghedcn hjcj- quani , een Heer van ontrent }8 of

Land- (waarom hy in de wandeling de lange

voogd. Corporaal genaamd wierd) een wakker
en onvermoeid Landvoogd, en die alle-

2.ins (gelyk wy zien zullen) uitmuntende

blykcn van zyn beleid en dapperheid ge-

geven heeft. Hy was ook ervaren in de

Latynfchc taal, een goed ftaatkundige

,

en een Heer, die de E. Maatfchappy in

deze geweften groote dienften gedaan

heeft.

Nooten- Men ontdekte al wat voor zyn Ed.
bofchop komft alhier een groot Nooten-bofch op

Erinama , (of Werinama) dat die van

Banda hen met zagtheid zogten afte ko-

pen, doch zy wilden 'er met aan , zog-

ten uitvlugten , en zeiden onder Amboi-
na te ftaan. Die van Banda zonden 'er

egter Capitein Fttdrik Gommersdorp met
1 00 foldaaten , en 60 Mardheykcrs na

toe, die op 't aanwyzen van eenige In-

landers 1040 oude en jonge boomenver-
woefteden , die immers zoo fchoon , als

de befte boohicn in Banda waren.

Groot In 't begin van de Heer de Vlamings

nagel- beftier was alhier een groot nagel-moe-
moeffon {fon , dat wel op 1000 bhaar gegi ft wierd

j
*tj*»r- doeh men had pas 40000 Ryxdaalders in

kas, weshalven de zelve met half goed

en half geld betaald wierden.

Om Com.pagnies fchulden onder den

Inlander op Hitoe allenskens te innen

,

vond hy goed , hen op idcr barot , a 1

1

Nieuw P°"'^ idcr, 6 ftuivers te korten. Hy be-

liekcn- lafte ook een nieuw ziekenhuis te ma-
huis ge- ken , waar toe hy veel van de ftoflFen

bouwd. yan 't oud ziekenhuis , dat op 't ftrand van

Hative plag te ftaan , gebruikte
,

plaat-

zende het nieuwe bezuiden 't Kafteel

ontrent de Weftkant der Rivier Way-
tomo, daar het zelve nu nog ftaat, en

als een Raad-huis gebruikt word.

^ , . Hy ftelde Capitein Verheiden tot een

den Fa- Fabiyk en opziender van 's Compagnies

bryk ge- werken aan , op dat die dappere man

,

maakt, „u in den oorlog geen werk vindende,

cgter zyne bezigheid hebben mogt.

Wat deze Heer voor de Godsdicnft

gedaan heeft, zullen wy op zyn plaats

melden.

Vlamings Hy was van voornemen in Oftobcr
Hongi- met de Hongi uit te gaan ; dog de zwa-
tocht

j-e regen die in deze maand tegen alle

j°°'^^^g. vorige gewoonte viel, belette dit. An-

ficn belet, dcrs Was hy daar wel van nooden ge-

weeft , om de trouwlooze aanhouders

der vreemdelingen en Macaflaaren , op

Boero's Zuid-zyde te beceugelen \ hoewel

KEN. iyj
Kitnehha Fakiri ook wakker tegen hen •«47 >

waakte, leggende de dorpen een boete
op , die yemand buiten zyn weten aan-
hielden. Ook was den OrangKaja van
Wayfamma, Oetsman, al aan 't Kafteel
gebragt , om daar over nader onderzogt,
en geftraft te wci-den.

Hy vifiteerde de Weft èn de Noord Die eeni^

met een jacht} vond op Manipadenieu-?!Pi"':.
we Reduit geheel ftil ftaan, ftelde daarweft.en
ontrent, en ontrent 't inwegen der na- de Noord
gelen, en andre zaaleen, de noodigc or-''"°^^^-
dre, willende dat dit, als mede 't ver-
koopcn derkleederen, niet op de Reduit,
maar beneden gefchieden zou.

Op Bcnoa vond hy nog al levendig de
oude gefchillen tuflchen den Sengadji, en
Hatib Lameroo , vermanende hen tot
vrede , ten minften 200 lang j tot hy
daar met de Hongi komen zou , om dan
hunne zaaleen te vereffenen. De gevan-
genen van Wayfamma liet hy weer na
hun dorp vertrekken, om haar verlopen
volk weer by een te zamelen.
By zyn komft op Hila vielen 'er zwa-

re klagten over 't Opperhoofd aldaar,

als hebbende groot bedrog by 't wegen
der nagelen gepleegd , waar door hy den
Inlander zeer verkort had.

Hy was Jbraham Pittavyn gtn^amó^^^'^^*''"^^'^^

wierd daar over van zyn comptoir gg.°""°"^'

licht, en na 't Kafteel gebragt. Hydeed En van

dit alleen niet, nlaar ook vcrfcheide an- J^^"^ ^
dre dienaaren maakten hun werk ider oni
't zecrft 'er af, om de E. Compagnie,
en de Inlanders te benaadelen, zoo dat
Jiet hoog noodig was hier regen te wa-
ken, gelyk de Heer Landvoogd met alk
neerftighcid deedj dog dit baarde hem
daar veel vyanden. DenFifcaal, die an-
dre 't quaad doen tegen de placcaaten
beletten moeft, ontzag 't zich niet zyné
fchulden over gelden op de nagelen uit*
gezet, by een openbaar aan den Chinees
uitgegeven brieflcen in te maanen, drei-
gende de onwiUige in de boejen te zet-
ten. Hy beftrafte den Fifcaal zeer ern-
ftig hier over > dog liet den Chinees in
ider dorp , daar hy deze inmaning ge-
daan had, eenige (lagen voor zyn broek
geven.

A. 1648 heeft de Heer de Vlaming in Nageien

Januari den Lieutenant Moerlag naBoero op öo"^'»

gezonden, die tufTchen Ila, en Roemah^' '*^'**

Ite 3000 oude nagelboomen gefchild , roeit
en ontelbare jonge uitgeroeit heeft.

Hy liet toen OrangKajaO(f/;w««wecr
los , onj op Wayfamma te regeercn >
dog zyne Pati bleef nog in de keten,
om na Batavia verzonden te werden.
Den laatften Februari was 'er aan 't Aardbe-

Kaftecl een zware aardbeving, die egter '"'S tier,

geen fchade deed , hoewel zy met een
zwaar gedruis aan quam.

Den 21 Miurc venrok de Heet- dt

V i Fk'
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Ftaming met 8 Coracora's van 't Kafteel,

en van de Uliaflers , om de Hongi-togt

te doen j dog 2,yn vloot groeide onder-

weg tot 47 dcrz.elve aan, en waren hier

by ook Madjira , en Hamha Radja Sopi

met f Coracora's gekomen. Hy vertrok

cerll na Cambello , en Leflidi , alwaar

hy aan Iman Sivakki, uit naam der E.

Maatfchappy voor zyn trouw , aan de

zelve in den laatften oorlog bewezen,

eencn gouden keten vereerde.

Van daar vertrok hy over Afïïihoedi

,

Bonoa, Kelang,en Manipa na Loehoe,

hoorde daar den Sengadji van Bonoa met
Lanocro j dog ontbood hen na 't Kafteel}

vertrekkende over Laala en Caybobo na

Honimoa , alwaar hy die van Poorto be-

lafte op 't ftrand te gaan woonen.

By zyn wederkomft aan 't Kafteel

vond hy daar 't jacht de Grifiioen met
brieven van de Koning , by welk zyn

Hoogheid den Landvoogd volle magt
gaf om zyne tollen hier te ontfangen,

alzoo hy oordeelde , dat Afadjira, daar in

nalatig was. Ook was die Vorft mis-

noegd, dat zyn Stadhouder hemdeTcr-
nataanen met de nieuwe Coracora's, die

hy belaft had op Kelang te malcen , laiet,

met een van zyne bywyven, opzond.

Den 1 1 April vereffende hy in de

Landraad , in 't bywezen van Madjira 't

gefchil tuflchen den Sengadji van Bonoa,

en Lanoero , belaftende , dat de laatften

den ecrften als Hoofd van 't Eiland er-

kennen zou , en ontllaande hem ook van

zyn opontbod na Tcrnatc. Hy beflifte

mede zeker kleen gefchil tuflchen deij

Radja , en Sengadji van Hatocaha.

Koning De Hccr Landvoogd beqiiam den 2.0

Hliinvia Juni een brief, van de Heer Caanontïcnt
ovtrlc- Afliihoedi gefchreven, waiU^ by hemde

en
j^^j y^j^ Koning Hhamza wierd bekend

gemaakt , en dat in zyn plaats Mandar-

sjah , Koning Modafars zoon , den 6 iVIey

als Koning van Ternate gevolgd was.

De HeerHy had in Ternate ook den Heer Seroy
vanden gelicht, ^u den VïCÜAciM Gafpar vanden

Boogaard in zyn plaats geftcld.

door
Mandïr-
sjah ver-

vangen.

Boogaard

in Seroys

plaats in

Ternate

aange

ftelt.

Den Heer Landvoogd deed de kroo-

ning van dien Vorft alomme , daar het

behoorde , met 3 chargies , en f kanon-

fchooten, bekend maken, dat in de lan-

den des Konings een grootc vreugde

gaf.

Men hoorde nu overal ook wecrldag-

ten over de fchraperyen der Opperhoof-

den , andrc fchaamdcn zich niet zeer on-

tugtig te leven met de Inlandichc vrou-

wen en dogters.

Pittavyn Men had ook 't gewezen Hoofd vap

geftiaft. Witoe , Pittavyn ^n\x over het valfch we-
gen (dat hy maar fnakery en aardigheid

noemde) van zyn ampt afgezet , en ge-

doemd om 2f00 Ryxdaalders aan den

Inlander, dien hy zoo veel verkort had,

C H Ë
uit te kceren. Egter heeft den Land-
voogd, op zyne groote beloften van be-
terichap, hem nog koopman laten bly-

en weer in de winkel geplaatft >

1648.

ven

hoewel haar Edelheden dit naderhand af-

keurden , en zyn ftraf nog veel te licht

hielden.

Ontrent deze tyd wierd de Heer de_ Des

Vlaming zeer ziek, waar door hy ecnige'^^"^"

maanden 't bed houden moeft , en opj^iej-t^

veel floffe dienaaren zoo wel , als te vo-

ren, niet paflên kon.

Den 1 1 September kregen de Tcrna- Gefchil

taanen met de Loehocneelen eengelchil,^'^'^'^^'^''

dat tuflchen de wyven begon, over een ,^,,^/' .

, , o / TT ^.nataanen,
huwclyk van ccnen bamoejamoe^ Hoorden Loe-

van de Soa Alakatita , ecrft met fchelden,hocnee

.

en daar na ook onder de mannen zooda-^^"*

nig toenam , dat de Ternataanen met hun
geweer op de Loehoeneefen aanvielen,

veelen quetften,en 't nog erger zouden ge-

maakt hebben,zoo hetOpperhoofd aldaar,

de Heer Sitnon Cos, niet met ecnige fol-

daaten , om hen te fcheyden, tuflrhen

beiden gekomen was. Dezen Heer Cw,
voor erger bevreeft , hield daarom te ern-

ftigcr by den Kimelaba aan , om volgens

de lang gegeven bevelen , deze lieden

dog na Ternate te zenden , waar toe dien

zelve niet veel lull fcheen te hebben, en

zogt allerlei uitvlugten , alzoo hy hen
tot zyn voorgenomen fchelmftuk

, (dat

i; jaar daar na eerft uit bralv) dagt te ge-

bruiken.

In Oólober ging Cv^'itcm Verheiden
, Hongi-

tnPittavyn,n\ de plaats van de Heer de Vla- tocht

ming (die nog niet herfteld was van zyn^oo^sc-

ziekte) met de Coracora's uit, dog men liet
'^°''^™'''

om redenen, de Moorfche Coracorat'huis. gedaan.

Zy vifiteerden Cerams Zuid-kuft tot

Ceram Laoet toe , en gaven , fchrif-

telyk rapport van hunne verrichting o-

ver, met aanwyzing van alle defpecery-

boomen, die zy gevonden hadden.

Die van Oma liielpen ontrent deze
tyd Radja Sahoelau het dorp Ouwen, op
Cerams Noord-kuft agter Tahala ge-
legen, innemen} doch behalven dat zy
de meefte moeite hier doen moeften, had
den Radja nog de beleefdheid van hen
niet weinig te mifleiden : zy klaagden

daar over aan de Heer de Vlaming, dog
die wilde zich met die fchurfde zaak niet

bemoejen, alzoo zy dit buiten zyn ken-
nis begonnen hadden.

Den 2 f Oftobcr was 'er op Loehoe
een grootc vergadering, alwaar deKoop-Tenia-^
lieden Simon Cos, Barent Zeeuw, Kime-mnta m
laba Madjira, en al de OrangKaja's van'"'^y»"»

's Konings landen waren, en alwaar tnet^^^^*"

veel crnft weer op 't verzenden der Ter- jgQ.

nataanen door onze Kooplieden aange-

drongen wierd. Madjira , en de zynen,

hadden hier nog geen zin in. Egter, op

het weder aanhouden, befloot menMad-
jira's

Eenige
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lój^S. jira's halve broeder, Dagga met de zoon

vAnLeliato^ te weten , Labodi, nevens
• Hhudji^tn Baycoky met hunne huisgezin-

nen vooraf derwaards te zenden j doch
de drie Princen, Jbdul^ Bismol^ en Sin-

gafari j zouden hier nog blyvcn , om dat

de Koning (zoo men voorgaf) hunne naa-

mcn niet uitgedrukt had ; waar tegen de
onze zeiden , dat de Koning alle de

Ternataanen , en hare kinderen , ontbo-
ben had , en dat vooral Abdul^ en Èis-

tnol te gevaarlyke lieden waren om hier

te blyven , alzoo zy , by Madjira's afwe-
zen, die mede gaan moefl om den nieu-

wen Koning te begroeten , zeer licht op
LifFabatta,daar zy geboren waren, moey-
te zouden konncn baren, en zich mee-
fter maken van een plaats , daar veel aan
gelegen was , weshalven eindelyk beflo-

ten wierd , dat zy zouden mede gaan.

Daar Singafari ftelüe zig hier zoodanig te-
SinEïafari gen , dat hy met 8 foldaten na booixl

"cnftdd
™°^^ geleid werden , verliezende onder
weg door al zyn tegen-fpartelen een \^an

zyn vingers.

Dus vertrokken dan deze 7 Terna-
taanfe perzoonen van aanzien met deCo-
racora's des Konings den 14 November.
Een chaloep van ons volgde hen, quant-
fuis om hen te geleiden, een ftuk wcegSj

i

hoewel 't inzigt was , om den Kimelaha. !

van de kleine dorpen af te houden , en ;

' te beletten , dat hy die menfchcn niet al-
|

les afknevelde. Zy raakten dan dus weg , |

en men hoopte nu geheel en al van de
Ternataanen bevryd te zyn 5 dog het ver-

volg zal ons leeren , dat cenige maar
voor een tyd weg waren.

De Heer In de maand November bevond zig
de Vla- de Heer de Vlaming, na een ziekte van

wèefoD*^*^
maanden, weer zoo verre herfteld, dat

eenHon-^y '" ^^^^ was, om den 25 November
gi-tocht. op de Hongi-tocht weer zelf te gaan,

Hy vertrok over Hitoe na 's Konings
landen, en ftelde overal de noodige or-

Nieuwcdres, Op de kuft van Hitoe hoorde hy

over de ^^ ^y" komft op Oeriën , en Negri Lima ,

Opper, gelyk ook op Larike , veel klagten over

hoofden, dc Opperhoofden, wegens ontrouw en

K É R ij7
verkorting in 't wegen van hunne nage- 1049.
len, behalven dat zommige hen ook ge-
weld aangedaan hadden.
Op Hila liet hy een ftcencn buiten- De Re-

werk met twee punten om de Reduit f^"'' op
leggen, en die zoodanig verfterken, dat"'^^/"'
zy nu in ftaat was, om al een fraejemagt
ai te weeren.

Op Loehoe quamen hem flegte klag- Bcfchul-
ten over hndm Swakki , OrangKaja vandigingen

Leflïdi, te voren, alzoo hy 't was, die^'^S*^"^"*

Singafari opgezet had, om hier te bly-s^^lki.
ven , en zig na Ihamahoe te begeven j
ook had hy de inwoondcrs afgeraden om
de Logie op Cambello te maken, alzoo
die naderhand een bril op hunnen neus
wezen zou , hoedanig hy zich ook ver-
ftout had die van LifTabatta in een boete
van 200 Ryxdaaldcrs teverwyzen, om
dat zy eer met ons volk, dan met den • ---i

zynen, gehandeld hadden, hen aanzeg-
gende, dat zy zig zoo veel aan de Hol-
landers niet moeiten laten gelegen zyn,
alzoo 't maar een hoop vreemdehngen
was, daai- gekomen, om hen uit te mer-
gelen en arm te maken.

Dit was die Imam Swakki , dien hy
in Maart dezesjaars een gouden keten ver-
eerde, en zoo minnelyk gehandeld hadj
waar aan men al weer 7.ag, wat ftaat 'er

op de Mooren , en voor al op hunne Prie-
llers, te maken is.

De Heer de Vlaming, ondertuflèhen Dea
weer inftortende, moeft het verdere van ^^^d-

deze tocht aan den Oppcrkoopman , JVin- "'^^i^
.

drig Kieft, en denFifcaal, Jan vm dfn^^tn"^'
Briel, over geven.

°

In December rees 'er een kleen ge- Gefchü
fchil tuflchen den Koning van Noeifa- tufTchen

nivel, en tuflchen Latoehalat, en Pati^^'^^'^

Seylale. Hy klaagde over hun, en zy o- ^^i'^en'"
ver hem j dog alzoo men bevond, datzynéme-
hy onrcdelyk met hen handelde , en eg- de-Hoof-

ter nog eerft over hen had dui-ven kla-
''^"

'
''>'-

gen, wierd hem belaft, dat hy met hen^ °''

voortaan zoo als 't betaamde, leven, en
hen alle veertien dagen op zyn Baileoc
beroepen zoude, om alle kleenc zaakea
onder het volk af te doen.

DERDE HOOFDSTUK.
Een niewwe Reduit óp Hila gebowwd. Pictavyn door haar Edelbeden zivaardef

geftraft. Madjira's komfi uit Ternate. Barfche hief van Koning Mandarsjah,

door de onze met vrugt beantwoord. Gezanten van Ceram-Laoet, en van Tobo.
Nieww metaal gf^igt , «« 'f« gezivoren Inlands nagelfchryver gtfteld, Madjira'sƒ<j-

telyke verfchyning aan V Kaftcel. Gefprek tuflchen hem, en de i/fffr Vlaming, Dis
na '/ bad van Oma trekt. En van daar na Loehoe, Zyne vtrrigtingen aldaar.

Vertrekt na Keffing. PVat hy daar verrigt. Komt op Honimoa. Onluften^ by

zyn fhuiskomji, hem door eenige bedienden veroorzaakt. Malim van Goram's ve'/-

zoek afgejlagen. Eenige Ternataanen in fchyn vertrokken. De trowwe luaarfchoH-

VQingen der Loehoenecfen , ivegem Madjira in de wind ge/lagen. Fors verzoek jl.

i6fo dow de OrjmgKaja's gcdaafi. En 't begjn van Jan Fays ijirrmd. Waar
V 5 tvft
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over de Landvoogd hen btftraft. Nieuwe ordre ontrent de Sero's. En de Coraco-

ra's. Fyf fchepen by Cambayna verongelukt. Des Konings van Batsjan's komji op

Aflahoedi. En zyn verrek. Slecht voordel van den Heer Landvoogd aan Ma-
diira en zyne groeten , Zeer net door de Inlanders beantivoord. Madjira's vertrek na

Loehoe. Des Landvoogds tocht na de UliafTcrs. Frede tujfchen Spaanjen, en

ons. Mandarsjah betaald zyn ooms agierfiallen. De Vlamings tocht na Amblauw,

tn Manipa. Lehut op Loehoe geplaatjl. Mandarsjah fchenkt ons alle de Heide-

nen, en Chriftenen, op Ceram. Ferdrag met die van Rarakit. Cos gezagheb-

her. Vlamings vertrek na Batavia. Gefchillm na zyn vertrek gerezen. Koning

Mandarsjah door de Ternataanen afgezet , en Manilha als Koning opgeworpen. fVaar

mder trwgelyk de Spanjaarden, en TidorcGien, /peelden. IVie de belhamels waren.

Den Koning vlugt tot ons. En zy na de klip Soeh. Saydis vlugt na Xoela, en

na Gilolo.

1649.

Een nieu»

wc Re-
duit A.
1649 op
Hila ge-

bouwd.
I

N Februari wierd de oude Reduit

van Hila afgebroken, en een nieu-

we van fo voeten in 't vierkant in

't midden van den begonnen fteenen

pagar afgefteken.

Pittavyn, 't jaar te voren zoo genadig

over zyn vuil nagelwegen geftraft , had

nog wel na Batavia over 't ongelyk,

hem aangedaan , durven klagen ; doch

haar Edelheden oordeelden , dat hy veel

te flap geftraft, en dat de Heer de Fla-

Tning diur toe door hem omgekogt was.

Dien Heer toonde (zelfs met Ptttavyns

eigen belydenis) zyn onfchuld in dezen.

Zy belaften 7.yn pleydoy op nieuws te

behandelen, en een nieuw vonnis over

hem uit te fpreken.

f.
Den Fifcaal eyfchtedcrhalven, boven

Madjira's <5e voornoemde geldboete, dat hy van

komft uit alles zou afgezet, in de keten geflagen,

jTcmatc. en na Rofingeyn gebannen werden j

welk laatfte, in plaats van na Rofingeyn,

ïoodanig verzagt wierd, dat hy aan de

overzyde zoude gebannen zyn.

In 't einde van May quam Madjira

weer uit Ternate > maar bragt zyn hal-

ve broeder Dagga , en eenige van die

met hem vertrokken waren weer me-

de , om hunne goederen (zoo 't de naam

had) af te halen, en dat zelve jaar nog

weer na Ternate te keeren.

Batfche Zy hadden den jongen Koning niet

fcriefvan weinig tot lafte van de Heer Landvoogd
B-^„;„-

^^ Flaming wys gemaakt , als of hy 'sKoning
Mandar
sjah.

Konings landen^ia zig trok , zyn onder-

daanen en den Godsdienft: dnikte, dwin-

gende hen , om Chriften te werden

,

noemende verfchelde dorpen , en men-

fchen, die hy daar toe genoodzaala had,

weshalvcn zy den Koning geraden had-

den , dat zy de magt , aan den Land-

voogd over de Mooren gegeven, weer

intrekken, en hem maar met de Chri-

ftenen van Leytimor wilde laten begaan,

en de Mooren door zynen Stadhouder
!

geliefde te laten beftieren.
|

Dit had veroorzaakt , dat den Koning
j

den I May A. 1648 een zeer trotfen en
1

fpytigen brief aan den Landvoogd zond

,

verwytendc hem 2«er fcbampcr^ dat hy

't contraft, door Koning Hhamza en de

Heer van Diemen A. 1638 gemaakt , ver-

brak , door dien hy de Heidenen van
Caybobo, Amahey,en Makariki, Chri-

ften gemaakt had , daar nogtans dit ge-

heel Eiland , behalven Kefiing , Waroe,
en weinige andre dorpen, hem toequam. Door de

Eifchte herftelling van düt alles, en ver-<^"^^°

bood voortaan daar eenige Chriftenen ^*^^_"*^

meer te maken. Ook eifchte hy de 7 woord,
dorpen van Oeriën tot Hatoe toe weer-
om, en belafte,dat hy MadjiravoortTan

meefter over de Mooren , en over zyne
landen zoo volflagen,als hy (HeerLand-
voogd) over de Hollanders was , laten

zoude.

Wat ook de Heer Landvoogd , en
onze andre bedienden in Ternate, den
Koning hier over zeiden, dat het noit

wel zoude gaan , 200 dit bevel door ging,
of wat zy tot ontfchuldigins van de Heer
de Flaming voortbragten , net mogt lüet

helpen.

Men vertoonde den Koning, dat het wat
anders met de Heidenen was,alzoo men dit

noit by eemge contraften bepaald had, en
wat de Mooren aangiqg , dat het van
zulken verftandig Heer, als daar de Heer
de Flaming voor bekend ftond, niet te

gelooven was , dat die zig met hen be-

moeien zou.

Maar wat die 7 dorpen op dekuftvan
Hitoe betrof, dat die al van de tyden
der Portugeefen af onderdaanen van 't

Kafteel, en noit van den Koning, gc-

weeft waren.

Ook wezen zy klaar aan , dat de Ko-
ning, en de Maatfchappy, by dit nieuw
gezag aan Madjira gegeven, grootefcha-

de lyden zoude.

Zy bewogen zyn Hoogheid cgter door Dat hy

alle die drangredenen zoo verte, dat hy 'tgezag

den 3 May aan den Landvoogd van Am- p'"^!^"*

boina de vorige volmagt over zyne landen ^y^^^",^

weer gaf. de Heer
'

De Heer de Flaming nu dien ecrftenLand-

laft by de komft van Madjira bekQmcnj^°°8<l

hebbende, volgde die ftipt op, zoover-
*'

re de Maatfchappy daar by niet leed;

weshalven by ook z flaven, die goedc-

rea

%
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van C j-

vam La-

oet , L-n

van Fo-

bo.

Nieuw
metaal
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ming.

Z A A
ren gcflolen hadden, en onder hem be-

hoorden , aan Madjira zond , om daar

mede, zoo hy 't goed vond, te hande-

len.

Die van Ceram-Laoet , by de laatfte

Hongi-togt in October , beloofd heb-

bende eens 's jaars aan 't Kallecl te ko-

men , zonden nu eenige gezanten van de

negen dorpen op haar Eiland , en dus

quamen nu ook eenige van Tobo, om
Zich mede aan den Heer Landvoogd te

vertoonen. Zy verzogten, dat hare ge-

vangenen , in April tot de keten verwe-

zen , ontflagen mogten werden ; dog zy

wierden tot 't antwoord, dat van Bata-

via verwagt wierd, uitgelleld, en men
gat hen goede hope daar toe , alzoo de

Heer Landvoogd gunllig daar over ge-

fchreven had.

Men had ook met de komlt der fche-

pen in 't voorjaar nieuw metaal gewigt

van Batavia bekomen, \va;u" op 't getal

der ponden ftond , op dat den Inlander

dat zelf zien , en men de morferycn en

ongeregtighcdcn der Opperhoofden dus

voorkomen mogt.Ook belaften haar Edel-

heden een gezworen Inlandfchen nagel-

fchiyver aan te ftellen , zonder welken
geen een pond nagelen zou mogen ge-

wogen , nog niets gedaan werden. Ook
moeft den Inlandfchen weeg-mecfterecn

ileutel van 't nagel-pakhuis, zoo wel als

de Koopman , hebben j op dat de eene

zonder de andre niet zou konnen in 't

pakhuis gaan.

Men zond dan inJuni 3
gecommitteer-

den , Capitcin Verhelden , den Koopman
Voer^ en den Hhoekom Jan Pays , na

Loehoe , om ook daar dit nieuw ge-

wigt, en deze nieuwe lafl: in te voe-

ren.

Den z Oftober qu^m Madjira met La-
bodi , Leliato's zoon , en veel Tcrnataan-

fc Edelen, om zich aanzicnclyk te ma-
ken , aan 't Kafteel , daar hy zeer deftig

door gecommitteerden ingehaald , en

met het losbranden van 't gefchut , en 't

doen van eenige chargies, vereert wierd.

Na eenige minnelyke gefprekken te

zamen , bragt de Heer Landvoogd het

op de klagten , over zyne Regeering door

hem gedaan , begerende te weten , waar

dit van daan quam. Madjira ontkende

het niet iVerk , zeggende, dat hy niet

zoo zeer geklaagd, als wel aan den Ko-
ning maar verflag van 't voorgevallene

in zyne landen gedaan had.

De Heer de Vlaming toonde hem , dat

de bekeering der Heidenen niet tegen

eenig contraft ftreed j doch dit kon by
zoo een bedrieger niet helpen.

Madjira zey ook, dat hem deze Edel-

lieden, als zyne Raadcn , waren mede
gegeven j doch de Heer de Vlaming be-

wees uit 's Kouings brief, dat zy moe-

ver-

Rcgeering aan zich zel-

K E N. i^^
ften wederkeercn. Ook zey de Heer 16^.
de Vlaming hem , dat hy avcI bezorgen
nu)eil,dat die 'lernataancn weernaTer-
nate vertrokken, of drx hy oorzaak zou
wezen , dat de Koning jaarlyx 4000
Ryxd;-aldeis,hem op die voorwaarde, en
anders niet toegezegt, zou moeten mif-
Ichen. En daar mede fcheepte hem den
Heer Landvoogd op de zelve w)s, ge-
lyk hy gekomen was, af.

De Heer de Vlaming voelde zich nog Die na
ganfch onpaflèlyk , weshalvcn hy belloot't bad van

den 14 September na 't warm bad op^^l?*
Oma te gaan. Hy quam 'er met eenige"*^

'

bedienden, liet 'er eenige hutten op liaan,

en ging zich twee a driemaal daags in
dat warm water baden. Na, dat hy 't

agt dagen gebruikt had , voelcle hy zich
erger, dan te voren, en keerde derhal-
ven weer na 't Kafteel, te meer, alzoo
MiJ^^/Vrt een brief gcfchreven had, waar
in hy bekend maakte , dat de Orang-
Kaja's van Loehoe, Leftldi, en Cambel-
lo, hem niet meer kennen, maar
diyven, en de

ven houden wilden.

De Heer de Vlaming , ondertuflchcn En van
Wat beter geworden, en van voornemen daar na

zynde, om de vifite rondom het Eyland^°<=^°^-
Ceram te doen, vertrok den 29 Septem-
ber met een chalocp , liep op Hitoe aan,

en ftak na Loehoe over, latende aanCa-
pitein Verheiden ordre, om hem met de
Coracora's ten eerften te volgen.

Zoo ras die Heer op Loehoe gcko- Zyne
men was, quam Madjira zeer verblyd by^^'"?""'
hem, waar op de Landvoogd aanftonds^^

''^'*^"'

de vergadering der OrangKaja's deed be-
leggen , en 's Konings commilTie, hem ver-
leend , onder 't losbranden van 't kanon
openbaar hen bekend maken , bevelende
met cencn ;un de zelve,dat zy dtnKimelaba
moeften gehoorzaam zyn, en alle eer,
volgens 's Konings laft, bewyzen.
Wegens de znmenfpanning der Inlan-

ders tegen Madjira hoorde hy van May-
itene. Stedehouder van den jongen P^/i
van Cambello,by zyn komft aldaar, dat
zulks maar een opgcrokkend werk van
Imam Swdkki was , die den Heer Land-
voogd ook wys maken wilde, dat Ma-
djira hare tuinen door de Alfoereefenzogt
onvry te maken , en hen dus te onder-
drukken, al 't welke dien Heer wchvift,
dat maar enkel gcfchiede,omil/z^V>vTby

ons zwart te maken, weshalven hy hem
belafte daar van te zwygen , den Kime-
laha te gehoorzaamcn, en hem

, gclyk
het aan den Stadhouder des Konings be-
hoorde, zyne eere te geven.

Den 6 Oftober quam hy voor Lifla-

batta , dat hy in beweging vond om die

van Roemah Ela, en Hatocnoeroe, te

beoorlogen j welke zaak nader onder-

zogt zynde , vernam Iiy dat zy op lo(?c

ge-



i6o A M B O N S C H
j 6^9- gcrugten waren t'zeil gegaan, vermanende

hen in 't toekomende voovzigtigcr te zyn

,

en voortaan met die lieden weer mvriend-

ichap te leven, zonder qnade gerugten

zoo licht te gelooven, of zoo lichtveer-

dig ycmand by hem te komen aanklagen.

Hier op gaven zy malkandren, na een

vervaarlyk gefchreeuw , weer de hand

van vriendfchap , vaar mede dien gan-

fchen oorlog over was.
i

De Heer Landvoogd verbood ook zeer

gcllreng aan die van Hatoewe, en Sa-

vvay , de Papoewa's aan te halen ; maar be-

lalte hen , die te vervolgen , of anders i

hen ook voor vyanden te zullen houden,

en ons volk zoo wel op hen, als op de

zeefchuimers , te doen los branden ; om
't welk voor te komen zy beloofden zyn

bevel na te komen.
Voor Rarakit gekomen, meende hy

dat roofneil,als de fchuilplaats, en markt

der Papoewa's, aan tetaftcn, temeer,

alzoo ook Banda zeer veel overlaft van

die fchelmcn leed , die daar toe door de

vlugtige Bandaneefen , die zy herberg-

den , opgezet wierden ; behalven dat zy

't ook met onzen vyand , den Tidorees

,

hielden , die zy alles , wat zy maar kon-

den , toevoerden. Ook hadden zy voor

cenige jaaren volk van ons ichandelyk

vermoord , waar over zy nog niet ge-

llraft waren, 's Compagnies eer eifchte

dierhalven, dat men niet ongewroken van

hier vertrok, zoo men hen nog niet op-

geblazcncr , dan te voren , maken wil-

de.

Zyn ganfche magt beftond uit 600

Inlanders, en 60 foldaaten, met welke

hy hen in 5 troepen aantaftte. Capitein

Ferbeiden had den voortroep , behalven

dat 1 o andere foldaten , en eenige ma-

troozen met granaaten een verloren voor-

tioep uitmaakten. De Heer de Vlaming

had den middeltroep met zyn lyfwagt

,

en den vaandrig Cw /m/» , den agtertroep

met de verdre Inlanders.

De vyand, de onzen op hem ziende

aandringen , ftak zelf de drie onderlle

dorpen in brand , vlugtende na de hoog-

ten , daar hy drie veftingen had met flan-

, keringen , die op een hoogen Ifeilen berg,

en egter aan een gehegt waren.

De Heer de Vlaming trok door een

byweg, hem gewezen, na hunne hoofd-

velHng , vindende half wegen de toe-

gingen met 's vyands wagt bezet > doch

hy drong 'er op door , en kreeg hem aan

't wykenj maar wierd, door zyn aan-

klevende zwakheid wegens zyne ziekte,

zoo vcnnoeid , dat hy wel een quartier

uurs in een flaauwte lag. Men bragt

hem met cenig limoen-fap en calappus-

water zoo verre, dat hy weer wat be-

quam , en kreeg doe van de Capitein ty-

uing dat Rarakit over was. Hy belaile

hem daar op al de vrugtboomcn te bc- 1649;

derven , de muuren af te werpen , haar
gefchut na de Coracora's te doen bren-
gen , en verder alles , behalven den buit

te verbranden. Hy fchonk den verderen

buit aan de foldaaten, behield 8 metalc
ballen, en een klcen Ihikje voor de E.
Compagnie. Zy kregen ook 10 gevan-
genen , en i3 koppen > doch hadden
geen ccncn dooden , maar eenige lichte

gequetilcn bekomen.
Het noodige dan hier verricht heb-

vertrekt
bende , was hy van voornemen , om ook na Kef-

'

na Ceram-Laoet te gaan , doch hooren- fing.

de, dat de Inlanders zelf van daar naGc-
ram, om de vergiftige lucht die 'er toen
was,gevlugt waren , konnende denftank
der ziekte , die daar zedert eenige tyd de
overhand gehad had , niet verdragen

,

zoo liep hy op Keffing aan , alwaar ook
gezanten van Ceram-Laoet quamen , met
alle welke hy den eed , 't jaar te voren
aan den Capitein gedaan, vernieuwde , be-
lovende vooral geen vreemdelingen te ,

'^'^-^^l

zullen aanhouden, geen fpecer\^-boomen
^jVt"^

te queken , en Jdarlyks eens aan 't Ka-
llcel te komen , om bewys van onderda-

nigheid te doen.

Hy raadde hen ook , die van Rarakit
aan te maanen , om. zich aan 't Kaileel

te komen vernederen , en vergiffenis te

verzoeken , en dat zy daar by zich wel
bevinden zouden.

Hy fchcpte van daar de ganfche Zuid-
kuft van Ccram langs , deed alle dorpen
aan, en vernieuwde daar den eed. Hy
liet ook op Erinama in 't bofch na Noo-
ten zoeken > doch men vond 'er geene.

In de bogt van Amahey gekomen zyn-
de, liet hy ook door cenige officiers alle

de Coracora's opneemen, en na zien, of
zy in hare lengte , en getal van fchcp-

pers, ider zoo waren, als de oude ordre

mede bragt , om de Inlanda's dus in ha-

ren pligt te houden.

Hier nam zyn Edelhcids ziekte weer
toe, zoo dat hy, om zyn rcizc te ver-

korten , den if Oftober op Honimoa
quam , daar hy aan de OrangKaja's een
maaltyd, en hen verlof gaf om te ver-

trekken. Hy fchonk ook 100 Ryxdaal-
ders aan drie der gene, die Rarakits mu-
ren eerft beklommen hadden, en 20 aan

den fergeant, die 't eerlle hoofd afge-

kapt had.

Van hier dan vertrekkende , na dat

alles daar wel van hem in ordre gcbragt,

en 't noodige belall was, quam hy den

2.9 Oftober weer aan het Kafteel. • En
liet, ten tecken van zegeprahng , de Co- ,
racora's drie maal rondom 't jagt , dat

daar lag , fchcppen , ettclyke charges

geven, en ook 't gefchut loilèn.

By zyn t'huiskomit vond hy vcrfchei-

de onluflen , hem door zyne dienaaren

ver-
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164^. veroorzaakt. De Opperkoopliedcn P//-

Onluilcn favyn , en Macquelin (die mede over

valsheden vall zat) hadden zich niet al-

leen aan ontrouw fchuldig gemaakt >

maar den Oppcrkoopman IVindrig Kicft.,

flond ook zeei (legt met zyn negotie-

boeken, en journaalen. Den Fifcaal van

den Briel was zeer wederl'pannig , zoe-

kende hy den Heer Landvoogd dikwils

door valiche berigten te misleiden.

Malim In Oclober quam aan 't Kafteel Ma-
van Go- ]jj^ j^gj eenige gezanten van Goram,

""^l'

^""
verzoekende , of wy 't zouden willen

toellaan, dat die van Ceram-Laoet, die

wegens de ongezondhcit hun land verla-

ten hadden , op Goram quamen woo-
nen, dat hen vlak afgeflagen wierd.

Eenige ^^^ 4 December vertrokken vier

Tema- Ternataanfche gi'ootcn , te weten Kime-
taanen 'mlaha Dagga^ Labodi^ nevens de Kaitsji-

fchyn jii^ Bismol, en Jhdul^ met een Coraco-

ken."^
^

''^ ^^" Lochoe na Ternate, latende hare

vrouwen , kinderen en goederen nog

op Loehoe , waar uit het bleek , dat zy

dagten nog eens weer te komen.

Den 21 dito vertrok de Heer de Fla-

niing met een chaloep na Larikc , en Hi-

la, om de werken te bezigtigen, en om
op Lochoe na de onecnigheden aldaar te

vernemen.

Trouwe '^y klaagden zeer over den Kimelaha ,

^aar- dat hy te veel Alfocreefen vergaderde,

dat daar niet goeds af kon komen, en

dat hy hen ook te gering agte -, doch de

Heer de Flamingo ziende, dat het alles

maar jalouzy was, belafte hen, om den

Kimeiaha voortaan beter te gehoorzamen,

dat zy beloofden > doch met een zeer

wind ge-
8^^^^"*'^ gemoed, alzoo men zien kon,

flagen. dat zy 't niet van herten , maar gcdwon •

gen deden ; En mogelyk dat zy doe al

voorzien hebben , wat fchelmiluk Ma-
eljira in zyn hert verborgen voerde , waar

van zy ons egter niet klaar genoeg wil-

den waarfchouwen , om dat zy bevorens

gezien hadden, dat wy al hunne goede

en getrouwe waarfchouwingen in den

wind geflagen, en hen tegen de vyan-

den , die zy aanbragten , niet gedekt,

ia volflagen bloot gelaten hadden , dat

zy waarfchynelyk niet weer hebben wil-

len afwagten.

Het jaar i6fO zal ons geheel andere

zaaken, dan de vorige jaaren, van dezen

Heer Landvoogd uitleveren.

Het eerfte,dat men vernam , was een

ongewoone byeenftrooming der Orang-

doorde°
Kaja'shier aan 't Kafteel, die den 19

Orang Februari een verzoek-fchrift aan den
Kaja's ge- Heer Landvoogd aanboden , dog op een

wyze ,die vry ibrs was , alzoo zy hem by
na dwingen wilden hun verzoek toe te

flaan ; doch hy deed hen door Capitein

Ferbeidin weten , en raden zulke onbc-

hoorlyke zamenkomilen niet meer aan te

•IL Deel van Amboina.
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ficllen, alzoo hy dat in 't toekomende 1659.

als oproermakei y aanzien , en ook zoo
llraffen zou > Hadden zy iets te verzoe-
ken , dat konden zy met hun twee of
drieën behoorlyk, en Üil doen.

Daar op vonden zy goed aan zyn Ed:, .^"'^bc-

als hunne gecommitteerden, de Komn- f^" ^"yj
gen van N oefTanivtl , Kilang, en Soya, verraad,

mitsgaders den Hhoekom Jan Pays^
OrangKaJa Erna , en den Secret.aris , Mar-
ctfsdeRoy^ te zenden, om hun verzoek
den Heer Landvoogd in 't Maleits voor
te dragen, waar in men, hoewel in dui-

ftere termen , viy klaar zag , dat zy
maar redenen tot moeite en gefchil zog-
ten.

Hy beflrafte hen zeer over deze on- ^'^^*'

behoorlyke wyze van voor hem te ver- l^j"^/
fchynen , en voornamelyk den Hhoekom, vuogd
Jan Pays^ die onze manieren veel beter hen be-

kende , en de anderen beter behoorde on- ^'^^^"^*

derricht te hebben.

Men had ontrent dezen tyd ook veel
fmadelyke en oproerige woorden van ee-

nige Ambonfche jongelingen in de Chi-
neelche ftraat gehoord , waar uit men
befpcurde , dat 'er toen al iets gaande
wezen moelf , en dat den fchelmagtigen

Jan Pays , toen al met gevaarlyke voor*
nemens bezet zynde, door zulke voor-
fpclen den weg daar toe vooraf met die

Iterke byccnkomllcn heeft willen baa-

nen.

Zy fchenen zich aan zeker placaat, Nieuw

den 16 dezes afgekondigt , te ftooten ,
j^'^^

°''"

1 . u j • j° ' dre on-
waar by verboden wierd met geen werp- trent d»
netten ontrent de Sero's of fuiken , te Sero"$.

viflchen, nog om daar ontrent Oebat,
of deze en gene dingen , waar mede men
de viflchen vergeeft, te ftroyen, 't geen
egter dezen Heer niet belette om , met
goedvinden van den Landraad, den i6
een nieuw placaat ontrent de ordre, die
men in 't zetten der Sero's houden moeft,
te doen afkondigen, en bekend te ma-
ken , dat de Sero's met hare Hoofden
2 f Inlandfche roeden van een moellen
ftaan j als mede dat men op geen 6 va-
dem na met een werpnet 'er ontrent ko-
men , tuflchen de Sero's geen Oebat , of
lok-aas, om de vifch dronken te maken,
ffroyen , en voor al , dat men de Sero's

niet fchenden, nog de vifch 'er uit lich-

ten mocft , dat op zware lyfftraf daar in

verboden wierd.

Hy beraamde ook een nette ordre op En de

de lengte en breete der Coracora's , en Coraco-

't getal der fcheppers op ider der zelve,
'^*"

en dat ook al de OrangKaja's Camera's
(of de leden van den Landraad) op zulk
een tyd, als de Landvoogd zelfde Hon-
gi-togt bywoonde , in perzoon, op de
verbeurte van honderd Petola-kleeden^

moeiten mede gaan.

Men kreeg in de maand Maart ook •
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i6<fo. bericht , d:it de fchepen de Tygci , 't

Vyf fchc- jacht de Luipaard , Bergen op Zoom

,

^Sy- Aagtekerke, en de Fluit de Juffer , na

navcron-Tt-rnate gaaixlc , voor 't Liland Cam-
ffdukt. bayna, op een Rif nu Sangory's droogte

genaamd, toen nog onbekend , en on-

trent Boeton gelegen , te berilen geflo-

ten , en gezonken waren ; hoewel nog

'tï'mcefte goed en al het volk , zyndc

f8i man, behouden, en een deel van de

goederen door 't i'chip Concordia na

Yernatc gevoerd wierd. Had het na 't

voornemen der grooten op Boeton ge-

gaan , zoo was alles weg , en 't volk vei--

nioord geweeil > doch de Koning alleen

belette dit ichclmlluk.

Het volk bouwde van de ftukken de-

zer ichepcn een klcen vaartuig, door hen

't jacht va» Vyven genoemd , doch na-

derhand , door den Heer Ópperland-

voogd , Troollenbuvg hernoemd.

In deze zelve maand verfcheen den

Koning van Batsjan met z Coracora's op

Aflahoedi , en liet aan de Heer Land-

-voogd weten, dat hy aan 't Kafteel ko-

men wilde, om zyn Ed: over eenige ou-

de rechten op zommige dorpen op Ce-

rams Noord-kuil, te fpreken.

De Ko- De Heer de Ftaming ontbood dierhal-

nin^ van ven ook Kimelaha Madjira aan 't Kafteel,
Batsjan s ^^ jjjg^ j,yne voornaamfte officiers hier

y^°^Qgf mede tegenwoordig te zyn , als deze

di. Koning zyne eifchen op die dorpen aan

hem voorftellen zou j doch die Vorftvan

befluit verandcrendc,vertrok na zyn Land,

Eniyn zonder aan 't Kafteel te verfcbynen; de
vertrek. Kimelaha quam cgtcr met ccn grooten

trein van Edelen, vrouwen, en Orang-

Kaja's van Loehoe , en wierd , als ware

hy den Koning zelf gcweeft, zeer deftig

ingehaald.

Sleet ^P '^ÊZ.en tyd deed de Heer de Vla-

voorftel ining een voorftel aan Madjira en zyne

van de Edelen , dat verre beneden zyn verftand,

J^<-""
en in zich zelven ook zeer onrechtveer-

vooed ^^S ^"^^- ^^"^ beftond daar in, dat de

asn Ma- Compagnie niet meer nagelen zou be-
|

djira, en hoeven aan te nemen, als de bekende
*y"'-* wereld vertieren kon , en dat zy dicrhal-
jrootcn.

y^^ ^^^ j^^j boomen mocftcn uitroejen.

Dit was een fluitreden , die van die

tyden af wel klaar toonde , dat de E.

Compagnie nu met de nagelen al over-

kiopt zat , maar die geheel en al met het

contraéè der E. Maatfchappy ftreed, al-

200 die den Inlander aan de eenc zyde

verbood de nagelen aan imand anders,

dan aan haar , te geven , en aan de andere

zyde zich dan ook met reden verbonden

had , om alle de zelve tegen een gezette

prys aan te nemen.

Zoo de Inlander eenige vreemdelingen

aanhaalde, dan fchrecude men, dat zyde
contraften verbraken, was nu dat con-

• traécen verbreken, zoo wu liet immers

N S C H E
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even zoo, als de Compagnie weigerea i<5jf-

wilde de nagelen (om dat zy 'ernutcveel

kreeg) aan te nemen. Dat nu dezen
verftandigcn Heer dit niet koude , of
wilde .zien, was niet wel te begrypen,

en nog \'ccl minder, dat hy dit aan In-

landers voorftellen ging, die hun belang

en wchvczcn , mitsgaders den inhoud der

concraétcn, immers zoo wel, als hy, be-

grepen.

Zy, die niet zot waren, zeiden voor-

cerll

die niet zot waren, zeiden voor- Zeer net

, dat het hen zeer vreeir.d voordoorde

quara , dat wy net zouden konnen wc- |^*'^ers

ten , hoe veel nagelen de wereld kon ver-
y,^Q^;^

tieren.

Ten andcrcij , voegden zy hier by

,

dat het contract al zoo weinig dit, als

't uitroejen van hunne nagelboomen by
zulken voorval, in hield.

En eindelyk dat , zoo de Compagnie
zich daar van overkropt vond, zy hen
dan maar geliefde toe te ftaan, om die

aan anderen, die 'er nog gebrek van had-
den , te mogen verkoopen , en met het

overfchot na hun believen te handelen,

en dat, fchoon wy zeiden bevonden te

hebben , dat de geheele wereld met i foo
bhaaren ven'uld was, zy de hunne egtcr

nog altyd wel aan den man zouden kon-
nen helpen, waar uit dan te gelyk ook
de ongegrondheid van zyne flclling zou
komen te blyken.

De Chriften OrangKaja's zeiden kort
en goed , dat de Compagnie al hunne
nagelen voor een gezette prys aannemen,
en voor 't vertier der zelve (alzoo dat

den Inlander niet raakte , nog in 't con-
traót gemeld was) zorgen , of hen ge-
heel en al ontflaan moeft.

De Heer Landvoogd , ziende dat hy
met dit ongerymd vourllel aan de grond
was , liet het daar by bly\'cn j hoewel
het zelve den Inlanders wel verder den-
ken , en al voor uit deed zien , dat het

mogelyk de eene, of de andre tyd nog
daar op uit komen zoude, dat zy hunne
boomen zouden moeten miflen, omdat
'er voor de Compagnie te veel nagelen

aanwieflchen.

Hy zogt dit naderhand wel weder te

verzagten met de OrangKaja's wj's te ma-
ken , dat zy nog eenige nagel-gelden te

goed hadden , dog zy, vreezende, dat

ook hier al weer iet agter fteken mogt,
zeiden , dat zy niets meer van de E. Com-
pagnie hebben moeften , en wel betaald

waren.

Ook befpeurde de Heer de Vlaming^

dat 't gemeene volk morde over de 6\

Ryxdaalder , die de OrangKaja's, vol-

gens gewoonte , van ider bhaar trokken;

en alzoo hy de reden , w'aarom zy dat

trokken, niet wift, trachte hy dit af

te fchaffen j dog haar Edelhedcn wilden

daar in geen verandering gemaakt heb-

ben,
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ben, maar dat de OrungKaja's dit als een

vergelding van hunne moeiten, en geda-

ne dienllen, trekken zouden.

Madjira's Na dat hy nu Madjira , met zyn groo-
vertiek ten j tien dagen wel onthaald had , ver-

trok de zelve weer over den korten land-

weg na Loehoe.

Kort daar aan deed de Heer Land-

voogd een togt na de Ulialïèrs j om daar

het nieuw metaal gewigt ook in te voe-

Slfferf''^"' ^y toonde de Inlanders, hoe zy

dat gebruiken moeftcn , en nam ook de

eerfte nagelwegers, volgens een nieuw
opftel en bericht , onder eede aan.

Hy bevond ook tot zyne verwonde-

ring, dat die van Ihamahoe zich weer

na hunnen berg begeven, en zich daar,

nog meer dan te voren, verllerkt had-

den , het geen hy toen egter goed vond
ongemerkt te laten door gaan, en hen

maar alleen tot gehoorzaamheid en trouw
in 't toekomende te vcrmaanen ; hoewel
hem dit denken deed , dat 'er weer iets in

til wezen mocft.

Men kreeg in Juni door de Fluit Ca-

ftricum uit Tcrnatc tydmg van de vrede
Spanjen, tuff^hcn Spanjen , en onzen Staat A.

1 648 gefloten j doch alzoo 't Spaanfch

fchip met de Vredcns-contraften gebleven

was, hield den oorlog tuflchen de Ti-

doreefen, en Ternataanen, noch al ee-

nige tyd aan , vermits zich de eerfte na

de Spanjaarden gedroegen.

In deze tyd belafte Koning Mandarsjab

taaw'zyn*"-'^^ de iioo Ryxdaaldcrs die Koning
ooms i>i3,-Hhamza , zyn oom aan de E. Compa-
tcrftallen. gnie ten agtercn was , uit zyne Ambon-

iche inkomHen te betalen ; begecrende

daar nevens , dat alle de Ternataanen,

uitgenomen den Kimelaha^ hem zouden

werden toegezonden.

In Juli bezogt de Heer de Vlaming

Amblauw , en Manipa , om daar mede
't nieuw gewigt, en een nagel-lyft , in

blauw, en cc voeren.

Manipa. Madjira klaagde zeer over /,?/;»«/ƒ nieu-
Lehut opve ongehoorzaamheid, waarom hy van
Loehoe ^^^ ^^gj. ^yi^ onmftigen broeder na Loe-
gepiAa

. j^^^ gcplactrt wicrd. Ook ontfloeg de

Heer Landvoogd die van Manipa nu vol-

komen van alle het oppergezag , dat die

van Cambello , en Lellidi , noch in 't

verborgen over hen gevoerd hadden,

zeggende , dat zy voortaan niemand,

dan hem , en Madjira , hadden te ge-

hoorzaamcn.

In Auguftus fchonk Koning Mari'

Mandar
sjah bc-

De Vla
mings

togt na

Am

Man-
darsjah

fchenkt

de Heidc-''^"^ , Caybobo , Elipapocteh , Amahcy
nen,en &c. en alle de ondcrhoorige Heidenen,

darsjah , nu beter van veel zaakcn onder-

richt , alle de Chriftcn-dorpen op Ce-

Clirifte-

nenop
Ceram.

geheel aan de E. Maatfchappy , dat hy
met zeer wemige, doch klare woorden
in een brief fchreef, dien 't jagt Con-
cordia uit Tcmate bragt. In de brief
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aan Madjira fchreef hy egter het tegen- löjp-

decl, zeggende, dat zy wederlpannige,
en weerdig waren , om van hem ,

' en
den Landvoogd gcibaft te werden > dat
ons niet raakte, alzoo wy ons maar ge-
droegen aan 't geen hy aan ons fchreef.

Ontrent dezen tyd quamen die van
Rarakit zich vernederen , en vrede ver-
zoeken. Die hen gegund wierd op ze-
kere voorwaarde , die wy alhier uitge-

drukt zien.

Artikelen ende voorwaarden, op 't Ver-

welke de Heer ArmU rf'fdragmet

Vhmini va» Outshoorn , Ex- ji"^
^?"

traordmans Kaad van lndien,gemaakv.

mitsgaders Gouverneur , en Di-
refteur over de Provintie van
Amboina, met de landen, en
volken , daar onder forteren-

de, wegens, en in den name
van zyn Hoogheid , den Prin-

ce van Orangie, voor de ge-
nerale Compagnie, verdragen
cnde overeen gekomen is,

met de OrangKaja's Sebehy
ende Foetat , zoon van den
OrangKaja Oefen ^^ refpc6Hvc

Hoofden van de gedebelleer-

de negery Rarakit , als der
zclver expreflê ende ipeciale

gemagtigden daar toe zynde.

Eerftelyk btktnnen , lelyden^ en ver-

klaaren V)y gemagtigden j om regtvaardige

redenen door de ftaat van de Compagnie
beftreden ende overwonnen , mitsgaders in-

gevolge door het regt van den oorlog ge-

worden te zyn regte vafallen, ende onder-

daanen van haar Ed. Staat ^ daar voor,

op de onderdanigjie beede ^ henevens andere

hare ftibjeSlen, door den Heer Gouverneuj
7nede gunflelyk aangenomen zyn.

z.

Ingevolge van het welke wy dan ook

beloven, dat met alle de geene , daar dt

Compagnie mede vreede heeft , ook vrunt-

fchap zullen houden, ende in der minnt

ommegaan , handelen , ende wandelen , xoo

als tujj'chen geconfoedereerden', ende goede

bondgenoten behoord.

1-

Gclyk wy daar tegen dan ook weder

verklaaren, onze vyanden te wezen alle

de gene , die met de Compagnie in vyand-

fchap zyn levende, ende dat wy daar on-

der fpecialyk belooven vycmdig , ah onze

eigen vyanden zynde , te vervolgen ende be-

ledigen, waar dat koomen, die van Ti-

dore , ende die roofztigtige Papoewa's

,

ende voort alk andere, ah voorfz., die

het met de Compagnie niet zyn houdtn-

de.

X z Dat'
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Datwe geeuc 'vrcenideringen -van ivat na-

tie^ qualiteileii ofte conditie die zyn , aan

onze Jiranden , of havens , handel zullen

verkenen , als de welke met een vry geleide

•van den Ncdcrlandfchcn Staat zyngepro-vi-

deerty ende wie daar van niet voorzien en

zyn , dativc die alle als vyanden zullen aan-

tafien^ ende rmt den eerflen aan de lieer

Gouverneui' komen over te leveren.

S-

Datwe naar geen plaatzen , betxieflen dit

Kaftecl gelegen^ zullen vaaren^ ofte zul-

len daar toe alvorens fpeciale licentie ende

fchriftelyk befcheid van den Heere Gouver-

neur komen impetreren , itiaar de gene , die

d.iar heooflen leggen , als Banda , de U-
liaflers, Noeflalaoet, ende voorts langs de

geheele kuji van groot Ccram, blyven ons

geliceniieerd zonder pafj'e tot ons helieven te

mogen bevaaren , daar handelen , ende wan'

delen , zoo dat behoort.

6.

Datwe ttn minjien alle jaaren eens ge-

committeerden aan den Heer Gouverneur

naar het Kaftecl zullen zenden , om aan

zyn E. Homagie te doen, datwe daar

voren telkens zullen verbeuren een boete van

200 Ryxdaalders van agten.

7'

Datwe traliën tyden , als door den Heer

Gouverneur ontboden werden, V zy om

zyn Ed: met de Hongi te volgen , ofte om

eenige andere hof-dienjlen te plegen , zonder

vertoeven naar het Kafteel zullen op ko-

men.

8.

Datwe alle Jlaaven , ofte hoedanige ande-

re perzoonen , als '/ zouden mogen wezen,

die tot ons , uit '/ gebied van de Compag-
nie, ofte de Tcrnataanfchcn Konink,naar

deze geweflen geloopen komen • (irax naar

haar overkomfle , zonder eenige redenen van

haar tot excufe aan te nemen , zullen aan-

tajlen , ende met de eerfte gelegentheid tot

den Heer Gouverneur a, in 7 Kalleel bren-

gen , mits voor ider als bergloon genietef.de
,

gelyk ons dat de Heer Gouverneur als een

liberale gifte toegelegt heeft , een zomme van

I } contante Ryxdaalders van agten.

9-

Datwe alle, die van elders uit V gebied

van de Compagnie, of den Ternataan-

fchen Konink , het zy uit Banda, ofte

hier uit de quartieren van Amboina, of-

te van waar V anders zoude mogen we-

zen , zyn tot ons gevlugt , ende tot heden

nog verbleven, gelykwe verklaaren dat 'er

nog eenige zyn , met alle neerfligheit , en-

de mogelyke devoiren zullen zoeken in han-

den te krygen, ende aan de Heere Gou-
verneur herwaarts brengen.

10.

Datwe onze fortreffe , die wy boven

•p den berg gehad hebben, endt die door

N S C H E
den Heere Gouverneur gerazeeidis, tioit löjo.

weder zullen herbouwen ; maar dezelve

zoo verivoefi alsze nu ligt, zonder eenige

fleen daar af te moveren, als tot een ge-

durig telken , van onze welverdiende over-

gekoomene flraffen , zullen laten leggen

;

maar datwe in plaatze van de zelve ver-

mogen zullen
,
gelyk ons zyn Ed. heeft ge-

accordeert , weder op onze oude woonplaat-

zen iets anders fonzer defenjie op te wer-

pen, waar we ons te zamen buiten beletzel

van pnze vyanden weder gecombineeid zul-

len mogen ter neder zetten , ende blyven

houden.

II.

Datwe onze vervalle politie onder de be-

fchutting van de Ncderlandl'e Staat, met

ten eerflen weder zullen oprcgten, ende daar

toe op approbatie, van den Heere Gouver-
neur, in plaats van de gefneuvelde Hoof-

den weder andere by povifie eligeren.

li.

Datwe, ten genoegen van den Heer Gou-
verneur , ende in verzekeringe van onze

gedaane behften met ten eerflen aan V Ka-
ilcel zullen brengen 3 van onze voornaam-

fie zoonen, om by zyn Eds tot zoo lange

V hem goed ende raadzaam dunken zal, als

oflagiers gehouden te werden j mits dat hen,

in cas van hare negry,geen overlafi zalaan-

gedaan werden.

Dat wy ook geen van alle oit in onze Reli-

gie zullen werden gttitrbeerd j maar daar by

ongemolefieerd ,zoo als we die regtevoort be-

lyden, verblyven mogen.

14.

jllle welke bovenflaande artikelen hebben

wy by dezen in onzevomfz.qualiteitenopden

Moshh af na onze vaders wyze bckragtigt

,

fprekende: zoo waarlyk hclpe ons Godt
almagtig.

Aldus gedaan, verdragen, ende overeen

gekomen binnen het Kalleel Viétoria op

Amboina , den 6 Augulli anno 16fo.
mitsgaders bezworen , ende met onze hand-

tekening bekragtigt dezen 9 daar aan vol-

gende . ff''as getekendD .V . V . Oudshoom,
bet merk van OrangKaja Tocha, V merk
van ürangKaja Futat , ter zyde fond,
ons ten overfiaan als getuigen getekend. J.
van den Briel , Cornelis Dane , Claas

Rimbag , V merk van den Koning van
Noeflïinivel, '/ merk van Rjidja Kiiang,
'/ merk van Radja Soya, V merk van O-
rangKaja Manona , Kelilbaloe, V meyk
van S Malucoy , V merk van Kafongat

,

lager in kennifje van ons getekend Cornelis

Hauw , Secretaris , ende Marcus de Roy
Secretaris.

Die van Keffing , en Ceram-Laoet
waren op dezen zelvcn tyd, niet die van

Rarakit , die cerfl hunne vyanden wa-
ren , en hen als aanzetters van ons tot

hun
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tyd op wraak gedagt hadden, uu weder

verzoend.

Zy vertrokken ider met een Princen-

vlag , en met een gelchenk weer na

huis, zeer wel vergenoegd zynde,dat zy

nu voor zoo verre in ruil konden le-

ven.

Cos ge- De Heer de Vlaming
,

genegen een
zftghtb- fpringtocht na Batavia te doen, om, was

yv het mogclyk, zync verloillng te beko-

vertrekt men
,
gaf het gezag aan zynen Opper-

jwBata- koopman, den Heer Simon Cos , over,
^'^' en vertrok den 21 Augufti met 'tjagt

Concordia na Batavia , in hope van , na

drie jaarcn quyningc alhier, by verande-

ring van lucht, zync gezondheid daar te

zullen weder kiygcn.

Hy gierde op Bocton ecrft aan , om
dien Edelmoedigcn Vorll , JaU , voor

de dienil , aan onze fchipbreukelingen

bewezen, te danken, en om een vafte

vricndfchap met hem op te richten, al-

7,00 Boeton al lang met ons in vyand-

fchap geweeft was. Hy quambydcHccr
de Vlaming ecrll aan boord, weshalvcn

die hem daags 'er aan weer aan land be-

zogt, hoc gcvaarlyk het ook fchccnhcn

te vertrouwen , en hoe moejelyk het

voor hem was den berg op na de Stad

te klimmen. Ook nam de Heer de Vla-

ming , over Sangoiy gaande , nog ecnig

goed , en volk , daar gebleven , in , en

bragt die mede op Batavia, daar hy in

14 dagen quam.

Gcfdiil- Pas na zyn vertrek uit Amboina deden

Icn na /yn zich daar al eenige donkere wolken op , al-

verrrck 2,00 'cr ten eerllen gcfchillen tuffchen
gLrez.cn.

jjg yan LciHdi, Loehoe, en Cambcllo,

rezen , over dat de Koning hen met de

klccne dorpen in een gelyke rang gefteld,

en al hun vorig gezag over de zelve had

benomen, hoewel dat hen door Madjira

nu al weer w;is toegcftaan.

Op Manipa was 'er al mede wat te

doen, alzoo den ouden Sengadji vanTo-
milchoc , en de nieuwe , Cowafa ge-

naamd , malkanderen niet konden ver-

ftaan.

Zy klaagden beiden , en gaven beiden

a.m Madjira gcfchenken , 't geen oor-

zaak was , dat hy ze beide maar gaande

hield , om zoo te langer te trekken ; hoe-

wel hy , om andre redenen van ftaat

,

wel meelt op 4sciigadji Cowafa's zydewas.

Op Lillabatta waren al mede onluften

gerezen , zoo dat zy zich van Numali
afgezonderd , en eenige mylcn Ooftcly-

ker met der woon begeven hadden.

De twee Alfoereefe Koningen van So-

mict, en Hatocwal , met die afzonde-

ring der Liflabatters niet te vrede, na-

men daar uit een reden , om koppen by
hen te mogen halen , waar over de an-

deren na bekomen verlof van 't Kaftcel

,
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alzoo dit voor hen niet langer te dulden 1650.

was, zich bcgonden te wreeken.

Dit waren maar beuzehngcn , en ge-

ringe voorloopers van zwaarder onlullen,

die zich daar na openbaarden.

Een nieuw oorlogs-vuur begon in Ter- Kor.ing

nate. Men fchopte daar den jongen Mandar-

Koning van zynen throon, nemende tot ^i^'i,'^'^_"'^

een reden van llaat, dat hy ons in alles
|^,^j.^._„,g^

te veel te wil was, welkers aanwafch zy afgezet,

ten uiterllen zogten te beletten, zy had- en Manil-

dcn hem daar over wel aangcfproken j {^^
"^""^

doch hy , klaar merkende , dat de E.
Koning
opgewor-'

Maatfchappy zyn eenigfte fteunzel was, pen.

zocht zich in alle manieren by en dooi'

de zelve vaft te maken , en dus zynen

throon te verzekeren. Dit rtakdengroo-

ten zoodanig in de krop , dat zy hem
met alle man verwierpen , en zyn broe-

der Maiiilha ^(}l\c\\ 't in de herzenen fchor-

tede, den laiitften Juli dezes jaars i6fo

tot Koning opwierpen, om dus in zy-

nen naam te konnen regeercn, daar zy

bevorens niet veel te zeggen hadden, al-»

zoo zich de Koning na hunne gedagten

te trots tegen hen aanilelde.

Het fpcet hen ook zeer, dat den Ko-
ning den Landvoogd van Amboina zoo

veel magt over zyn landen op Ceram
gege\en , het Chriftendom daar aan veel

Heidenfche dorpen toegellaan
,

ja alle dei

Heidenen aan de E. Maatfchappy ge-

fchonken had. En het is niet onwaar-

fchynelyk , dat de Sparijaarden , en Ti-

doreefen hier mede onder roeiden.

De voornaamfte roervinken warenden Wie de

Goegoegoe Kaitsjili Moefa , de Zeevoogd belhamels

Kaiisjili Saydi^ de OrangKaja Marafau-^^'^^^'

la , den oude Hhockom Laulata , en ^
meer andren uit het huis l'omagola gefprö-

ten. Deze riepen hunnen nog maar op- Den
'

^
"

2 AugulH daar^^^ning

dwingende den Koning noch "1 '^

1-1 Tl.. il totons.en
tydig by ons met al net voornaamite en^yna je
dierbaarfte van zyn Hof in ons Kafteelklip Soc-

Orangie de vlugt te nemen, zynde pas^^-

van drie Sengadji'

s

, en 1 00 koppen
,
ge-

volgd.

De wederfpannigen wel ziende , dat

zy 't op Ternatc tegen ons , die den Vorft

in onze befcherming rtamen, niet kon-

den uithouden , namen eerlh de vlugt

na de ontoegankelykc klip Soela , tuf-

fchen Tacomo , en 1 alocco gelegen.

Doch Saydi, merkende dat het daar niet Saydis

lang gaande te houden was, na Xocla,v'"otM

en daar na na Gilolo on de kuft van Ha-'^^i'il'f"
, , ,- T) ••II na Gilolo.
lamahera or Batetosjina, de vlugt.

De Heer Landvoogd , Ga/par van den

Bogaard^ gaf daar van , door een Terna-
taunfch Mardhykcrs vaartuig , daar toe

afgevaardigd, en den 27 September hier

ten anker gekomen, aan deze Regeering
kennis, 't welk hier, by vertrek van de

Heer de Vlaming ,
geen klcene ontfteltc-

1 X j nis

gcworpeacn Koning den

voor uit,
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r«jo. nis gaf, ftkoo de bezetting hier vryflcgt

gcllcld , en dit een werk van zulken ver-

ren uitzicht was , dnt ook de vonken 'er

af (gelyk niet qualyk van zommigc ge-

N S C H E
gift wiefd) wel herwaards konden over 165».

gevlogen zyn, dat lien de tyd namaals

maar al te klaar leerde.

VIERDE HOOFDSTUK.
Cos zend Danen m Loehoe l)y Madjira , die ve'mjl 't Jiiik' ie vh-foeyen. De

Heer de Vlaming ah fuper-iiilendent herwaarde gezondtii. V ContrcM nut de Goram-

mers. A. 16 f i den veertbenden Landvoogd, de //ffr Verbeek , hier. Vlaming

«iert op Boeton aan. Zyn komft op Makjan. Den blinden Koopman^ ZecUw, ontdekt

%ns Madjira's verraad. Cos door Madjira mijleid. De onze wegens Jan Pays verraad

gewaarfcbowwd. Moord op Cambello. Fan Outhoorns wedervaaren. Imam Swac-

ki's bedryf^ en moor'k op Leffidi. Madjira's vliigt. Loyatas waarfcbcuwing in de wind

gejlagen. Jan Pays verraad verder uitgelekt. En hy vafl gezet. Moord op Laala. Fer-

dere moorden .^ op Noella Telo, en Amblauw. Dapperheid van eenige foldaaten. Af^

gryzclyk bedryf op Manipa. Rimbach cp Cambello vermoord. Maynene na Ter-

nate gevoerd. De Heer de Vlamings komft voor Cambello. Doet Lecatoelin onthal-

zen. Den elfden Opperlandvoogd de Heer Reynierszoon , als ook de Heer Verbeek

hier voorgefield. Nieuwen eed , door die van Hitoe , en Ihamahoe
,
gedaan. Verbod

der vaart aan vreemdelingen. Tamin Amfara , Stadhouder gemaakt. Manipa door

de Heer de Vlaming aangetafi. En de nagel- en vrugt-boomen uitgeroeid. De Hitoeè'fen,

heulen met den vyand. Way overvallen. Di Heer de Vlaming na Banda. Am-
bWw door Verheiden h^erwoefi ^

gelyk ook Boèro, en Cambello. Eenige Alfoeree-

fen aan 't Kaftcel. De Heer de Vlaming hier weder gekeerd. Die met Mandarsjah na

Batavia vertrekt. Abdul Rahhmans dood.^ zyn dienjlen aan zyn zoon vergolden. Pe-

ftilentiale pokjens hier. Groot nagel-gewafch . Madjn-a's verdre bedryven. De Heer

Verbeek trekt de Heer de Vlaming te gemoet. Verheidens verrichting op Ceram.

Luciëla, Rora, f« Hoelong, door de onze veroverd. De Vhming verfchynt met den

Koning. Zaaken met dien Vorfi hejloten. Vergeefze verzoeken.^ door de vyanden ge-

dadn. Ridjali's neeven' na Boero gezonden. MindA\-s]:ih''s hwwelyk met een Boetonfe

Princes. De Heer de Vlaming , komt op Boero. Fertvoejl daar hlles. Zyn

verdere verrigtingen. IVat Verheiden op Boero verricht. Waar op hy %iek wierd.

Mandarsjah vertrekt na Tcrnate. Stoute daad van Sipkens vrouw. De Heer d&Vhr
ming ^'«'o^•fr/ Locki. Madjira, f» Schaydi, ontkomen het.

Cos zenff

D.iucn na

Loehoe ,

by Mad-
jira. H Et eerfte , dat de Heer ge-

zaghebber Cos deed , was

den Lieutenant Danen na

Loehoe te zenden, om ftil

te vernemen, hoe 't hier ge-

legen, en wat Madjira van der Terna-

taancn opftand bekend was, en om hem,

onder een crnrtige aanmaning om zyn

Koning en de E. Maatichappy getrouw

te zyn , te verzekeren , dat de E. Maat-

fc'happy den Koning niet verlaten zou.

Ook verzogt hy , dat hy geen Terna-

taanen , van den aanhang der oproerige,

in Amboina ontfangen , of aanhalen

,

maar hen vaft zetten, en ons overleve-

ren zoude.

Dieveinft Madjira .^ dit alles hoorende, veinsde

hetflukte2;ich zeer ontzet daar over, flaande op

de tafel , en de Tcrnataanen , die dit be-

gonnen hadden , verfoeiende , en ons

ten vollen van zyn trouw verzekerende.

Wy hebben bevorens gczcgt , dat Ko-
ning Mandarsjah al de Ternataanen op-

ontboden had. Deze waren ook met

cenil^e Coracora's vertrokken, te weten

Dnggii , Labodi.j de Kaitijiii's Bismol, en

v'crfoc

jch.

Abdul, zoonen van Laxamana (Kakiali's

fchoonvader) en Codjali , zoon van den

Sengadji van Rocmah Ite, doch hadden

die hare Coracora op een der Xoclafche

Eilanden verloren , zoo dat zy op Fatta-

mata in groote armoede zaten, alzoo al

hunne goederen weg waren.

Om hen nu weer te roepen, had hy
al eenige lieden derwaards afgevaardigd

,

ten einde zy zich by de muiters niet voe-

gen zouden > doch de raad in A mboina
vond beft, dat zy op Xoela tot de komft
der fchcpen van Batavia blyvcn zouden

,

öm te beletten dat zy ook hier niet wat
quaads overbrengen , of wel zelf ftoken

mogten.

Deze flegte tyding quain in Novem-
ber ook op Batavia, en daar neven 's

Konings ernftig verzoek, om hem tegen

deze muiters ten eerften te helpen.

Haar Edclheden, met dit

weinig belemmerd , zonden

Arnold de Flaming van Outshoorn , Ordi- Supcr-k'

nair Raad., als Super Intendcnt (of Op- tcndent

perbcvclhebber) CommilHu-is (of gevol-
J^j^^jj

magtigden) 'en Zecvoogd derwaards, ingezon-

hope,deB.

werk niet^^eHcer

den Heerniing ak
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i^jo. hope, dat hy dit vuur fpoedig dempen

zou , eer het na andre gewellcn overvlie-

gen mogt.

Zyn Ed; vertrok den 23 December A.
i6fO van Batavia, zynde nu pas over

een maand getrouwd} doch redelyk in

Itaat, om die lall op zich te nemen.

In November verfchenen hier aan 't

Kafleel Goramfe gezanten, die zich den

laatllcn dezer maand onder de E. Maat-

fchappy's gehoorzaamheid begeven heb-

ben. Het contraót , daar van met hen ge-
maakt j luid aldus :

1^.7

't Con-
traft met
dcGo-
rammcrs.

Artikelen , en voorwaarden , op

welke den Opperkoopman , Si-

mon Cos
,
provifloneel 't gezag

voerende m abfentie van de E.

Heer Gouverneur , en den

Raad in Amboina, wegens en

in den naam van de Hoog Mog:
Heeren , Staaten Generaal der

vrye Vereenigde Nederlanden,

zyn Hoogheid , den Prince

van Orangie, Sec. endc deBe-
windhebberen der Vereenigde

Ooll-Indifche Compagnie, met
OrangKaja Malim , Bori

,

en Oelebatta
, gedeputeerden,

en exprefle gemagtigden van 't

Eiland , en de volkeren van

Goram^ is overeen gekomen.

Eerftelyk verklaren , e» beïyden ivy ge-

ptagtigden
,
geenen Prins , ofte Staat

, fub-

je£l , of oit fubje^ geweeji te zyn } maar ons

te aller tyd emeerd te hebben als vrye vol-

keren , die zonder bepaling van imand ver-

bonden , en contracten , met andre volkeren

hebben aangegaan , tot dat ons nu niet meer

magtig kennende te befchermen^ als onzege-

allieerden volkomen onderdanen door H regt

der oorlogen van den Nederlandfen Staat

geworden zynde ^ ons ook onder dezelve^ ge-

lyk op volgende voorwaarden volkomen doen
^

by dezen vrywillig begeven,

z.

Mits welke dan beloven met gene natiën
,

ivie '/ ook zoude mogen wezen , voornament-

lyk Europiaanfe, eenige contraêlen, ofver-

bonden , als zynde door deze daar van ver-

fleeken , te maken , maar imand der zelven

by onze firanden ten dien einde verfchynende^

tot de Ed: Heer Gouverneur in Amboina
te wyzen.

Met alle volkeren, daar de Ed. Com-
pagnie mede in vre'ede leefd , beloven wy
ook vrmdfchap te zullen houdert , daar me-

de te handelen
,
gelyk ware bondgenoten , en-

d? geconfadereerden betaamt.

4-

By gevolge wy daar en tegen ook weder

Verklaren onze vyanden tt luezen, wie in

onminne met de E. Compagnie keven, als

zynde dan fpfcialyk , de roofzugtigc Papou-
Tidorefen , ende andere , die

1650.

wen. t met
de E. Compagnie niet houden, welke wy
alle beloven te vervolgen, befcbadigen, ende

als vyanden te traSleeren.

f-
En geene vreemdelingen , van wat natie

conditie , of qualiteiten , die zyn , zullen wy
aan onze ftranden gedoogen , veel min han-

del verkenen, als alleenelyk die geene , welke

met pascedels , ofte vry-geleide brieven , van
den Nederlandfen Staat zyn voorzien , en-

de wien daar van geen vertooning doen kan ,

beloven wy als vyanden aan te taflen , ende

met de eerfle gelegentheid aan den Ed: Heer
Gouverneur alhier te komen overleveren.

6.

Naar geene plaatzen , bewcflen dit Ka-
fteel gelegen, zullenwe varen, ofte zullen

daar toe alvoren fpeciale licentie, endefchrif-

tclyk befcheid van de Ed. Heer Gouverneur
komen verzoeken , ende verwerven , edog de

om de Oofi gelegen landen als zynde Banda

,

de kuji van Ceram , Uliaflèr , Noeffa-

laoet, &c. blyven ons gelicentieerd zonder

pas, tot ons genoegen, te mogen bevaren,

daar handelen , wandelen , gelyk vrunden

betaamd.

7-

Eens ''s jaars ten minflen beloven wy o»'

ze gecommitteerden naar 't KaAeel Vifto-
ria aan de E. Heer Gouverneur, om aan
zyn Ed. Homagie te doen, te zullen zan-
den, mits zo wy daar van in gebreke bly?

ven, daar vooren felkens verbeuren zullen

een boete van zoo Ryxdaalders van agten.

't'allen tyden, als wy door de E. Heer
Gouverneur ontboden werden ,

'/ zy óts''

zyn Ed: met de Hongi te volgen , ofte om
eenige andere hofdienfiigbeden te plegen, be-

loven wy zonder vertoeven naar 't Kalleel
te zullen opkomen.

9-

Alleflaven, ofte andere perzoonen, hoer
danig die zoude mogen wezen, die tot orts

uit het gebied van de E. Compagnie, of
van den Tcrnataanfe Konink naar deze

geweflen geloopen komen , zullen wy flrax
naar haar overkomfie , zouden eenige rede-

nen van haar tot excuje aan te nemen , aan-
taften , ende met de eerfle gelegentheid aan ,

en tot de Ed. Heer Gouverneur aan '/ Ka-
lleel brengen, mits voor ider , vo»r berg-

loon., genietende een zomme van zo Ryx'
daalders courant , daar mede onder begrepen

zyn , de gene , die aireede {des niet en we-
ten) aldaar megte gevlugt zyn.

jille welke bovenftaande artikelen belo-

ven wy ondergefz: in onze voorfz: qualiteit

deugdelyk te onderhouden ende te doen on-

derhouden , bekragtigende dicshalvcn '/ zelve

met onzen hoogftcneed op d<:n Moshhaf.
Amboina in '/ Kafteel Vidoria , dezen

laat-
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laatften November löfo. nvas getekend

Simon Cos ,
Jacob Vetheiden , J. van

den Bricl , Cornelis IDanen, Comclis van

Adrichein, V merk van Pati Ocflèn, '/

werk van X Bakker Bcfll
, Jan Tcmbef-

fy, Marcus de Roy j Secretaris.

Dat de Tidoreefen (gelyk wy hierbo-

ven zeiden) mede deel in den Ternataan-

fen oproer hadden , bleek klaar , alzoo

de Papoewa's , hunne onderdaancn , nu

zeer llerk op de onderdaanen van Koning

Mandarsjah quamcn rooven,

ke die van Cambello

B O N S C H E

en Manipa, een zecmagt van

tegen wel-

Leflïdi, Bonoa,
16 Cora-

cora's by een gezameld,

Eiland , Meflbwal , den

En 't

ItWOOI

van Cos
'er op.

het Papoewa's

li November
aangctail , afgeloopen , en veel buit van

mcnllhen , en vifch daar gebragt heb-

ben.

Ondertuflchen wicrd Madjira door die

genen, die hy met eenig ontzet na de

fchipbreukigc Ternataanen op Xoela ge-

zonden had , uit hunnen naam geraad-

vraagd , wat zy zouden doen , zoo de

nieuw opgeworpene Koning hen na Ter-

nate quam te roepen. Madjira maakte
antwoord dit den Heer Cos bekend, die hem ant-

woorde , dat hy hen raden zou , voor eerft

daar nog te blyven , en dien nieuwen

Koning in geen zaaken te gehoorzaa-

men.
Ondertuflchen zeilde de Heer de Vla-

ming al voort na de Moluccos j doch

wierd door de winden en ftroomen on-

trent Boeton zeer in zyii reize belet,

waar door hy veel zieken kreeg , die hy

goed vond door 't jagt de Leeuwerik na

Amboina te zenden , en tegen gezonde

lieden te verruilen.

Zy quamen A. i5fi den f Febmari

hier , en bragten ook eenen nieuwen , of

den vecrthienden Arnbonfchen Land-

voogd , en bellierder de Heer Willem

Verbeek , (by zommige ook van der Beek

genaamd) gewezen Opperkoopman op

Batavia , en nu ook Extraordinaris Raad
van Nederlands India, mede , die hier

plegtelyk ingehaald wicrd , hoewel zyne

voorftelling nog uitgeileld bleef, alzoo

alles noch onder de Heer de Vlaming

ftond.

Men zond, zoo ras het doenlyk was,

dit jagt met fo frifle foldaaten, den 10

dito onder den Lieutenant Cornelis Da-
na Ternate, met lall om zich ten

A.1651
den vecr-

thienden

Land-
voogd,

de Heer
Verbeek
kier.

nen.

eerften by de Heer de Vlaming te voe-

gen.
Vlaming 2,00
giert op
Boeton

aian.

fchip de Smient van 't fchip Nafl-iu over i6-rt.

te gaan , waar mede hy den i Maart op
Makjan onbekend aanlandde j alwaar

toen de Heer Jacob Hufiaart als Hoofd
en Opperkoopman lag.

Het duurde drie maanden en een dag, 7^,,

eer de Vloot in Tcrnatc verfcheen, nakom'ltop

welkers aankomft zyn Ed: ten eerllc al-^l^i^j^"-

les in 'c werk ileldc, om de muiters te

dempen, loopendc ecrft na Makjan, al-

waar de ouden Sengadji van Gnoffiigita

,

een dorp ontrent onze vefting TafFafo

gelegen , alle de zynen aangeraden had ,

om de zyde der muiters te kiezen, en na
't gebergte vlugten.

Hy zond boden , om dien Sengadji tot

afkomen te noodigcn, die eerft niet wil-

de, doch cindelyk zvnen zoon zond, die

afgewezen wievd, met lalt dat hy den
Sengadji , op de hoogfte ongenade , aan-

ftonds zelfs komen moeft , dat hy eiiide-

lyk deed.

AVat dezen Heer nu daar in Ternate
Ycrder verricht , en hoe hy , na veel

moeite met de muiters gehad te hebben

,

alles zeer gehikkig herlteld heeft, zullen

wy hier niet herhalen , alzoo wy dat reeds

omftandig onder de ftoffe van Ternate
getoond hebben. Alleen zullen wy maar
zeggen , dat de tyd de onzen in Amboi-
na leerde, dat ook Madjira ée hand in

dit werk had.

De Koopman, Barent Zeeuiv, eenDcnblin-

gaeuw man, en Opperhoofd op Loehoe,d^en

had in November des voorleden jaarS zyn '^°°P'

gezigt verloren > doch hoe blind hy ook Zeenvr
was , had hy egter Madjira's loopgraven ontdekt

weten te ontdekken , gevende ons den i
Madjira'i

Maart dezes jaars kennis, dat hy nu 5 a^^'^"

4 dagen aan een zeer fterk met de O-
rangKaja's van Cambello geraadflaagd,

en zyn befte goederen op zekere nagt in

een Coracora na de bogt van Tanoeno
gezonden had. Dat ook jibdul Rabhman
aan Madjira fterkj over onze natie , als

onderdrukkers van den Moorfchen Gods-
dienft, geklaagd, en hem verzogt had,
daar tegen te zorgen.

ras die Opperveldheer ontrent

Boeton gekomen was, gierde hybydien
Vorft iun, befchonk den zelvcn, en be-

zogt hem nogmaal , om de oude vriend-

l'chap, voor al nu, weer vaft te maken.

De wind egter bleef hem nog al te-

gen, dat hem cindelyk dwong in 't Fluit-

De Heer Cos , dit hoorcnde , en 't zel-

ve als de cerfte zaaden van afval aanzien-

de, ging zelf den z Maart na Loehoe,
om Madjira te ondertaften , en hem tot

getrouwigheid nogmaals aan te maancn.

Hy vond by zyn komft alles by Ma-
djira oogfchynelyk nog in ordre , en mein-

de derhalvcn , dat men hem quaad berigt

dien aangaande gegeven had. Dog men
had hem wel, en na waarheid, gewaar-

fchouwd , en den blinden Barent Zeeuw
had beter, dan hy met zyn oogen, ge-

zien, dat de befte meubelen geborgen

,

en de flegtfte maar in ordre gelaten wa-
ren , om hem , en ant^ren , zand in de

oogen te werpen. Hy fprak Madjira

zeer deftig aan , om hem aan te zetten

tot

Cos doot

Madjira

milleid.
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tot getrouwigheid aan zyncn Koning en

ons.

Madjira antwoordde,dat men voor hem
niet bang moell zynj doch dat het waar

w<ts , dat men onder 't gemeene volk wat
bewccina; zag, om dat zy vreesden, dat'

~'
" ' dringenhen tot\vy licn tot het Chnllcndom

wilden , en de nieuwe Koning hen

nu op 't Ivf vallen , oF dat hen e n ander

ongeluk zou overko)nen , doch dat hy

dit alles wel wifl te lluiten.

De Heer Cos^ zich nu geruft houden-

de, wilde geen tydmgen, ten lafte van

Madjira meer gcloovcn. Ook had hy

Madjira verzogt,om te bezorgen , dat de

Inlanders met 't opmaken van de Logie

van Cambello wat wilden voortgaan. Hy
beloofde fpoedig daar over ;ian den Lieu-

tenant , Nicolaas Rhnbach , te zullen

fchiyven, dat waatfchynelyk die Urias-

bricf was, waar mede hy dien Lieute-

nant met eenige foldaaten Van zyn poft

troonde , om die van Cambello gelegen-

heid te geven , om hun fchelmftuk zoo

veel te gemakkelyker uit te voeren.

Terwyl hy nu dus met den Heer Cos

fprak , waren 'er ^\el 200 gewapende
mannen rondom des Kimelaha's huis , ook
was de vaandrig Helwig zeer kort by
Madjird's geweer

,
gelyk hy zyn foldaa-

ten ook laft gaf, om Avel op te paffen.

Madjira, dit merkende, riep de zynen

in 't Ternataans tos , daar zal van daag

niet van vallen.

Dit alles wierd den Heer Cos gebood-

fchapt ; doch hy wilde niets aannemen

,

zeggende , dat hy beter wift. Hy ver-

trok dan na 3 dagen weer van daar, en

deed door zyn bericht den Raad geloo-

ven , dat alles by Madjira wel ftond , tot

200 verre, dat men ganfch geen quade

gedagten op hem had.

Deonïc Den 8 Maart quam 'er nog een flcgte

wegens tyding. Zeker Chinees , Intsjeh 'Java
JanPays genaamd, boodithaapte met eenige van

de zynen , dat 'er dagelyks veel goed uit

Hative gedragen , en dat de Hhoekom,
yan Pays , daar niet meer vernomen
wierd, weshalven hy vreesde,datzy wel

licht mogten overvallen werden , en dat

'er weer iets gaande was.

Den 10 Maart berfte de bom uit het

vat. De Lieutenant Rimbach , met 6
foldaaten, i quartierMeefter, z matroo-

zen , en de OrangKaja Maynenc , door

den voornoemden brief van Madjira die

zelve dag na Erang verzonden zynde,

om die Inwoonders tot het werk aan te

preffen , zoo vielen die van Cambello

den 1 1 dito aan 't moorden , flaande eerft

den fergeant Jan Gallant , die by 't werk-
volk was, dood.

De Lieutenant Herman van Outhoorn,

kort te voren daar van Lcftldi gekomen

,

fchepte met zyn Prahoe weer na zyne

II Deel van Amboina,

verraad

gewaar-

ichouwd

Moord

,

op Cam-
beUo.

Van
Out-
hoorns

K E N. t6^
bezetting op Leflidi, om te zien hoe 't iój!-.

daar ftond j doch moeft aanftonds na^ederva;

Cambello weder kecren , alzoo hy
'^^"*

geen een foldaat daar op , de ftukken
na hem toegekeerd zag, en eenige ka-
non-fchütcn na zyn lyf kreeg , ziende
ook prahoc's afzetten om na hem toe te

komen.
Imam Szvacki was ml, op de efnftio-e ,

^™*'"

bede van Madjira's wyf, en moeder, (5'nSbXfen
af, en de muiters toegevallen , waar op nwordop
zy te Lellidi, op 't zelve uur, als tot Leffidi,

Cambello , de veiling overvallen , en de
bezetting trouwloos , onder fchyn van
vriendlchap , vermoord hadden, uitge-
nomen een bodchieter, die zich vrywil-
lig overgegeven, en hen aan buskruit ge-
holpen had.

Zy hadden daar ook alle de goederen

,

zoo van de E. Maatfchappy, als vanden
Lieutenant van Onthoorn , weggeroofd.

Deze Lieutenant nu, weer voor Cam-
bello gekomen , viel met een nieuwen
moed op de verlatene Logie aan, haalde
nog eenige pakken en kleeden 'er uit tot
's anderen daags 's avonds , dat de vyand
hen dwong te wyken , en na de Reduit
Hardenberg te vluchten, zynde toen al-

daar nog 7Ö zielen (waar onder 1 6 Neer-
landers , en 43 zwakke ftavinnen)
fterk, en maar van \\ Maitavaan (een
aarde verglaasde pot , z a 300 kannen
houdendej water, van weinig ryft, en
kruit of loot voorzien.

Na dat nu de bloode Madjira dit alleS Madjira's

dus befchikt had , zonder zelf op zyn^^'^S'-

plaats iets te durven beginnen, nam hy
den 10 dito ook met al zyn goed de vlugt
na Locki , legerde zich by de Rievier
Kahoela, daar ook 't Loehoenees Cam-
pon van Abdul Rahhman lag , waar na
toe men de Loehoeneefcnbydefchoonen
dag ten deele gewillig, ten deele gedwon-
gen, gewapend langs Gammafongi, of
de Spekberg, en voor by onze veiling,
trekken zag, doch Jbdid Rahhman, mtt
de zynen , bleef ons getrouw , en quam
in onze vefting , ons verzekerende, dat
veelen hem wel hadden willen , doch niet

konncn volgen.

Ook was Loj'a/^ , oi Kramer, Orang- Loyataj
Kaja van Loehoe , voor f dagen mede by waar-

ons in de vefting gekomen met zyne '^'';'°""

goederen j ons toen al waarfchouwen- j'"^'",

de , dat er wat quaads op handen was ; gcihgen.
doch hy zelf wierd by nagt door die van
Cambello weer weg gehaald. Ook had
hy den vaandrig Helwig al lang gewaar-
fchouwd,dat de vyanden zich op Locki,
en by Kahoela , \'erfterkten > doch die

man had daar weinig agt op gegeven.
Hy boodfchapte ook na 't Kafteel al-

leen des Kimelaha's vlucht, alzoo hem
de moord op Cambello noch onbekend
w:ts.

X Men
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léji. Men zond ten eerftcn den Onder-

koopman Cüi-nein Hauiv over Hitoelama

derwanrds, om nacuwkcurig na alles te

vernemen , en men liet alle de Orang-

Kaju's aan 't Kailcel by een komen, om
tcii eerften f Coracora's klaar te maken

,

en , na 't w'cder keeren van Cornelis Ilauiv^

Capitein Vcrbciilm den vlugiigcn Kimc-

laba op 't lyf te zenden, eer hy zichzel-

\cw daar llerk kon maken.

JanP.u's Twee Chincefen , Loccum en Saycu^

\cinuJ quivmcn van Hitoe Lama 's avonds ook

üSlckt. '^e valk tyding, niet alleen van des Ki-
' ^

'

" viiehba's vlugt brengen , maar de onzen

ook verzekeren, dat de Hhoekom,

Jan Payi, aan dit fchelms verraad mede

vafl:, en dat hem door Madjira een brief

gefchre\-cn was, waar by hy hem ver-

maande, om nu hun voornemen uit te

voeren. Eindelyk quam de Onderkoop-

man Hauiv niet alleen met mondelinge

tyding ; maar bragt ook een brieF van

den Lieutenant van Ontboorn , waar in

't vorige beveiligd, en ook de moord op
Leffidi en Cambello duidelyk bekend

gemaakt wicrd.

Men hoorde ook , dat het vcrfprek

van Madjira en Jan Pays was , om on-

der fchyn van vriendfchap in 't Kafteel

te dringen , en dat af te loopen , en dat

hy hem aangezet had , om dit nu mede
uit te voeren.

Men fprak zelf ook , dat 'er onder de

Inlanders een aanflag was, om Capitein

• Verbeiden, en zyn volk, op de Coraco-

ra's , als zy onderweeg zouden zyn , den

hals te breeken, en dat men dan, fchie-

lyk weerkomende, by donker zou zien

't Kalleel in te neemen.

jr,^yi
Men riep dierhalven de OrangKaja's

vna "e- weer by een ,en zei hen, quanswys , dat het

iet. te laat was Madjira te vervolgen , en dat

de Coracora's maar zouden t'huisblyvenj

doch in 't uitgaan wierd JanPayshch.^^

tot nader bevel , in 't Kailcel te blyven

,

dat hy,hier over zeer ontllcld, aannemen

moeft , hoewel hy zich daar toe vry on-

genegen , en over dit toeval zeer onver-

genoegd toonde.

Men belailtc de burgers ook goede

Vv'apt overal te houden ; en men zond de

Fluit Calhicum, en twee gehuurde bor-

ger-jagtcn , met levensmiddelen , en

lalt , om goede toezigt te nemen , na de

buitcn-comptoircn , en een derde vaar-

tuig vertrok na Ternate , om daar de ty-

ding van Madjira's opiTiand te brengen j

doch dat kreeg, door tegenwinden, de

rcize niet.

Men zond dan de Fluit , de Wolf,
met den Lieutenant Danen op nieuw der-

waards, om aan den Oppervcldheer, de

Vlaming , den flegten llaat van alles be-

kend te maken j waar op men hier met
dat zelve Fluitje kcrt daar na voorraad

N S C II E
van veel noodigc dingen j en voor al vari iC^-i.

kruit. Kreeg alzoo 'er nog maar een

Moitrd

kilt (een groote flofhcid) in het Kafteel

was.

üen I 5 Maart ging een andre moord
op Laala aan , alwaar de Hamha Radja ,°P L-ul->-

Badji, den fcrgeant, en 6 foldaaten, in

't dorp ten eetcn verzogt had , alle wel-

ke daar doodgeilagen wierden. Daar

op eifchtcn zy de veiling op, in welke
maar 4 of f foldaaten waren , die zy

dwongen de zelve over te geven, voe-

rende hen na Locki, van waar 'er na-

maals z tot ons quanien overloopen.

De Heidenen op Caybobo jaagden ook
de Chriftcnen van daar na 't gebergte >

doch zeiden , dat zy dit doen moeiten

,

alzoo zy door Madjira's dreigementen

daar toe gedwongen waren , verzoeken-

de cgter, dat de Hollanders hen dog niet

vergeten wilden, alzoo zy anders Chri-

itenen zouden blyven.

Even zulke moordtooneelen wierden Verdrc

ook op NocffiiTelo , kleen Hatoeaha
,"'°°'''^'"-

AfTahoedi, Bonoa, Amblauw , en Ma-
nipa, opgerecht,d.aar men zich niet ont-

zag om onze bezetting, weinige uitge-

zonderd , dood te flaan , en jammerlyk

,

na 't afloopen der veftingen, te vermoor-

den.

Die van Waypocteh haddeninlaft,omOpNocf-

dit op Noeflatelo uit te voeren. Zy hiel-f'»telo,cn

den zich, of zy den fergeant noodig te^"''

fpreeken hadden, drongen 200 met ge-

weld in de Reduit , en lloegen 'er alles

dood, uitgenomen eenen bortchieter,dic

't ontquam. Zy Haken de Reduit in

brand , en namen alleen 't kruit , dat zy
van nooden hadden , en 't gefchut me-
de.

Op Amblauw veinsden zy de Reduit
te willen dekken, en bragten dus onder

de Atap ook haar geweer na boven. De
fergeant , Laurcns Sipkens , zat beneden
met de OrangKaja's , om over het een

of 't ander te beraadllagen. Ondcituf-

fchcn gaven hunne makkers , die boven
waren, een tceken, waar op zy boven
en de OrangKaja's beneden aanvielen,

welke laatlte den fergeant met zyn 5 on-
noozele kinderen , om hals bragten > dog
boven was het zoo glad niet gegaan.

Vier foldaaten op de Reduit hadden 't

hok daar weten intehouden,endefchel-

men van boven na beneden te jagen.

Dit had hen , die ook zeer gcquetft

waren , zoodanig verzwakt , dat zy niet

in (taat waren , om veel meer tegenweer

te bieden.

Zy hielden het egtcr nog cenige da- Dapper^

gen uit, tot zy eindelyk op een dierenhcidvan

eed van Kimclaba Haft , zwecrendc dat 5*;'l'"t.._

hy geen Ii.ur van hen krenken zou, zoo

zy maar by hem afquamen , en zich over

gaven.

Hafi

I
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,
tiiëld zynen eed, en krenkte gceii

hair van hem , maar droeg egter zorg

,

dat zy annftónds door andren vermoord
wierden. Zy namen daar op ook die

Reduit in , verbrandden de zelve , en
braken ze vorder af j doch des fergeantS
vrouw , Senhora Catharina namen zy me-
de na Bocro, van waar zy het mdeihand
nog wondcrlyk ontkomen is.

Op Manipa, daar de Onderkoopman
Cerard Bonfer voor eerft , by afweezen
van den idelhoofdigen Johan Comans, lag,

maakten zy hét allerverfoejdykfl , zyn-
dc een fchelmftuk , by na zonder wè-

, ..dergae.

Afamif-'
^^ verrader Séngadji Cowafa, quam

lyk bc-
?^^f ^^^ ^^"'g volk aan de Reduit,

iJryfop in fchyn om een brief aan Bonfer
Manipa. te beftellen. Deeze was wat wonderlyk

toegedaan, om Bonfer te meer werk in

't openen te geven , en op dat zy onder-
tuffchen in de Reduit zouden konnen
dringen.

Comans huisvrouw , Capitein Ferhei-
dem zufter, beneden in haar huis ftaan-

de, en dat indringen der Inlanders in de
Reduit ziende, riep Bonfer io£, dat hy
op zyn hoede zou zyn j doch aanftonds
vielen een deel van die moordenaars op
haar aan. Zy verweerde zich nog lang
zeer deftig met een halve piekj doch
kon het alleen tegen zoo veel woedende
honden niet uithouden , weshalven zy
haar eindelyk meelter wierden. Zy mis-
handelden haar lichaam jammerlyk , fne-
den haar de borften af, en zeiden, dat
zy dit Hollands vetken in Hukken wil-

,ol

len hakken. ' " '

De andre, ondeituITchen aj in de Re-
duit indringende , hebben daar alles , wat
hen tegen quam , vermoord , en de veiling
verbrand , en afgebroken.

Zy namen z dogtertjcs van den On-
derkoopman Comans gevangen, waarvan
het eene kort daar aan van een quetzuur
of een ongemak gefton'en is j doch 't an-
der zonden zy aan Kimelaha Haft , ten
teeken van hunne zegenpraal, na Boe-
ro.

De voornoemde Lieutenant Claas Rimbach
Rimhach , bevelhebber op Cambello , «P ^='"^-

dog nevens Maynene door Madjira zeer^^J°jd""
hftig na Erang gezonden, om den In-
lander tot 't werk aan te preflen , wierd,
daar pas gekomen zyndc , aanftonds o- ^

vei-vallen , en met zyn foldaaten ver-
moord. Maynene hielden zy gevangen, Maynènc
om hem, volgens Madjira's laft , door"ateriu-
honger te doen omkomen, hoewel hy^'^S':-

naderhand noch na Ternate gezonden^''"
is.

Op Erang kg ook een corporaal met
8 matroozen ombalkcn te hakken, die

zy mede doodfloegen, uitgenomen een,
die zy met eenigc foldaaten na Ternate
zonden.

Daar zag men nu Amboina, zoo geruft
en bevredigt (ten minften in fchyn) door
den wakkeren Heer Z)d'wwfraandeHeer
de Vlaming overgeleverd , en zedert nog
ruim drie jaaren zoo door hem beflierd ,
weer als in volle vlam ftaan.

Dit gefchiedde alleen volgens de fchen-

dige regccr-bcftekken vau Madjira, en
Y z Jan

iht
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waar van de cerftc zich

s Konings onderdaanen, en

de Chriftencn, zogt te

171
Jan Pays ,

hoofd van
'

de ander van

maken.
Hadden die van Oeriën het onder mal-

kanderen konncn eens werden , zoo had

de Baricade aldaar met ons volk al mede

zulk een einde gehad jmaar die van Afla-

loelo ontdekten ons dat tydig, waardoor

de onzen op hun hoede , hoewel die fchel-

men van Oerién nog zoo ftout waren

,

dat zy by Capitcin l/'er.heiden aan boord

dorften komen, veinzende voor den Ki-

melaha Madjira bang te zyn.

Het ecrfte, dat de onze hier tegens

deden, was dat Capitein Mocrlag den 4
April met 6 Coracora's uit de Üliaircrs

gekomen, Caybobo's drie benedenile

dorpen verbrandde, en al hare vaartui-

gen en vrugtboomen verwocftte.

Den 6 dito quam hy voor Loehoe,

dat hy in een flegten Haat bevond , al-

zoo de vyanden haar 't drinkwater afge-

graven hadden , en alles daar vry wild

liep , doordien de vaandrig Hehvig o-

vcr 't verlies van zyne goederen op Laala,

en over 't geen zyn vrouw den 50 Maart

wegens haar misbedryf aan 't Kafteel on-

dergaan moeft, geheel miftrooftig was

,

waar over hy van daargeUcht, en den

Lieutenant , Herman van Outhoorn in

zyn plaats gelegt wierd.

De Heer In dezen bcdroetden tyd quam de Heer
de Vla- jrnold de Flaming , den Z4 April hier

^gjjfj
ganfch onverwagt, doch zeer tydig , uit

voor Ternate met cene Fluit voor Cambello
Cambel- opdagen. Hy ontbood daar aanflonds

den Heer Cos met de Coracora's en met

Capitein Ferbeiden , en den Capitein

Lieutenant Datten (welke laatfte onlangs

uit Ternate hier weer gckeert was) want

deze drie waren de bequaamftc en erva-

rende van alle de dienaaren, die zigtoen

in Ambon bevonden^

Men zond Lecatoelin , OrangKaja van

Oericn, mede derwaards, om den Heer
Zcevoogd van zyn trouw te verzekcrenj

doch die Heer , die reeds grondige ken-

nis van zynen aanflag had , liet hem aan-

ftonds onthalzen, om een fchrik onder

den vyand te brengen , en om van 't be-

gin af te toonen , dat hy 'er niet mede
dagt te fpeelen.

Dit dede hy te meer, alzoo hy een

godloozcn aanflag, nevens cenen Haiik,
op Capitein Moerlag onderwccg voor

gehad had , meincnde "hem , terwyl hy in

een boekje op de Coracora las , met een

parang (of kapmes) de ftrot af tcvcegcn}

dog alzoo Hatibe ergens over verfchrikt

was, was de flag maar over 't gezigt ge-

gaan , en zoo hard niet aangekomen

,

of hy wierd in 't kort weer genezen.

Hatibe fprong aanflonds in zee, ojnte

«ntvlugtcui doch wierd daar gekregen,

lo.

DoctLc'
catoelin

onthal-

zen.

i6s-i.

De elf.

de Op-
perland-

voogd de
Heer
Rcmiers-

zoon, alt

ook de
Heer
Verbeek
hier,

voorgc-

ftcld.
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hoewel hy met tcgenworftelen oorzaak

was , dat hy op ftrand wierd doodgefla-

gen> maar Lecatoelin gevangen, en in-

voegen als wy aanftonds zeiden
, ge-

ftraft.

Hy liet den vaandrig. Marten JVeber,

op Cambello als hoofd over 4f foldaa-

ten, en 2 flaven, belaftte hem zyne ve-

Iting maar wel te bewaren , en zich met
geen buiteiv-vyand te bekommeren , en
vertrok daar op na het Kafteel.

Daar gekomen zynde , las hy den zj
de voorlteUing van den elfden Opper-
landvoogd van Indien, den Heer Carel

Reynierszen , en ftelde daar na ook den
Heer Verbeek als veertienden Landvoogd
ran Amboina voor, terwyl hy zelf Su-

perintendent of Veldheer en Zeevoogd
met een volflage oppermagt over de drie

Oofterfche Landvoogdyen bleef, om o-

ver alles , wat dezen oorlog aaiiging , het

oppergezag te voeren.

Vermits hy nu wift , hoe naauwen
verbond van wegen den Godsdienft en
eenige huwelyken tulTchen die van Hi-
toe en Ihamahoe was , vond hy goed
hunne OrangKaja's door een naauwer
eed aan ons te verbinden, en hen te doen
beloven de Compagnie niet alleen ge—

-

trouw \ maar ook vyanden van den AT/-

ntelahii Madjira en zynen aanhang te

zullen zyn.

Wy konnen die vernieuwing van de-

zen eed in dit navolgende opftel zien.

Eed op nieuws door de Hoof-
den van 't land Hitoe mits-

gaders die van de Negrj^en

IhacnMahoe, gedaan.

Gemerkt de trouwloo ze attentaten ^by den Nieuwen
Kimelaha Madjira , en zyn aanhang , tegen eed , door

de E. Compagnie 7Het het /polieren y enbe- ^^ van

rooven haarer goederen j en "^^^l^^fin ^jongfi ^^^^'^
op verfcheide plaatzen gepleegd , verklaren hoe

, ge-

Tvy ondergefz. OrangKays van '/ land Hi-daan.

toe, en Ihamahoe, dat de gemelde Com.-
pagiiie met goede redenen op eenige van onsy

haar door maagfchap zeer na bejiaande , be~

halven dat vjy ook van een ende zelve Re~
ligie , te iveten , de Mohhammedaanfche
zyn , een vader opzigt mag nemen , en ons

dienvolgende op het naeuwjle , als zy im-

mers konnen t am haar verbinden ^ gelykah

"juy dienvolgende dan ook onder de dierfte ee-

deny die wy doen mogen, dat is op onzen

Moshhaf, op de hier volgende artikelen uit

onzen vrye wille, alle aan de voomoemda

Compagnie naarder verbinden , als doen by

dezen.

Ecrftelyk, beloven en zweeren wydeE.
Compagnie gehouWy en getrouw te zullen

zyn, en blyven, ende dat wy dienvolgende

ook met alle de geene , waar de voorfz.

CompagqiQ ni^ reeds mtde in vritntfihap
' '*

is.
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de mogen komen te maken , tnede altoos

als goede en onze eige bezondere vrunden te

zullen omgaan , Uven , handelen , en wan-
delen^ zoo verre ^ als ons dat by voorfz.

Compagnie zal werden geaccordeerd , en

toegeftaan > gelyk ivy din ook daar en tegen

aan de andre zyde , weder belove» , en

zvjeeren , voor onze vyanden te agten , hou-

den , en zullen houden alle de gene , waar
mede de E. Compagnie regtevoord oorlog

heeft , ofte naarmaals nog zoude mogen kry-

gen^ tot zoo lange de zelve oorlog duuren

zal , zynde fpecialyk daar onder gemeend .^

en begrepen den voorgemelten fnooden Kime-
laha MadjirajOT?/ alle die , welke aan zyne

faSiie fchuldig zyn, en zyne zyde volgen^

en gtene van dien gereferveerd , ofte uitge-

zonderd.

Zoo belooven , en zweeren wy nog me-

ie^ met niemand van de Kimelaha Ma-
djira, en zyne confoorten, ofte andere Com-
pagnies vyanden , eenige fecrete correfpon-

dentien ofte t^zamenfprake te zullen hou-

den, maar dat wy ter contrarie alle de gee-

ne, die wy van voorfz. Kimclaha's aan-

hangt zonder eenig onderfcheid van perzo-

nen te maken, hoe na zy hem ook in den

bloede, ofte van aanheylikem wegen zoude

mogen beflaan , in onze handen komen te

krygen , op hoedanigen wyze V zelve ook

zoude mogen wezen, zonder een, ommezien
des tyds daar mede te larderen, zullen bren-

gen en leveren , aan de fuppooften van de

Compagnie , naafl van ons afgelegen.

Item, ook dat wy ons fallen tyden ge-

reed ende vaardig zullen laten vinden, op

de ontbiedinge van de Compagnie, den al-

gemeinen vyand, zoo te water, als te lan-

de, naar ons uiterjle vermogen ie verdifrue-

ren , van alle welke poinHen , V zy in V
geheel, ofte ten deele, tndien wyblyvenin

gebreken , verklaren , en belyden wy ons

zelfs te wezen meineedige, en met goede re-

denen land, goed, en bloed te hebben ver-

beurd, dat wy alles mids dezen dan ook daar

onder fubmitteren , en als te pande fiellen.

Dit hebben wy te zamen , en ider van ons

in het byzonder gezworen, en tot bekrag-

tinge van zulx , onze handen volgens onze

vaders wyze in 't zweeren gebruikelyk ge-

legt op de Moshhzf,waar en tegen wy,Ar-

nold de Vlaming van Outshoorn, ordi-

naris Raad van India , oud Gouverneur

«n Z)ire£tcur van Amboina , en als nu

voor Admiraal, Super-Intendent , en ex-

pres Commiflaris herwaards gezonden, en

Willem Verbeek , extraordinaris Raad
en regerend Gouverneur, ende Direéleur

van de provintie voorfz, in onze refpeSlive

voorfz. qualiteiten , voor of va» wegen de

generaak Compagnie beloofd e» gezworen

hebben, als doen by dezen , het land van

Hitoe, nevens alle degene, waar mede de

Compagnie hitr regtevoort in alliantie is y
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zoo lange als zy haar naar de voer deze 1651.

beraamde artikelen en vredes-tontraSien

opregt en getrouwlyk blyven comporteren ^
allen V halven, zoo wel voor fublycq , ah
heimelyk geweld met ons uiterjle vermogen,
te helpen en te afftfieren.

Dat verzorgen zullen de contraSlen,
voor dezen by wylen myn Heete den Ge-
neraal , Anthoni van Diemcn, met die

van de landen, aangaande het betalen der
nagelen, en hopen van 'f Compagnies
kierden beraamd, aan onze zyde wel, ep-
regt, en getrouw werden onderhouden , en
ttaargekomen.

Ende fpecialyk beloven , en zweeren,
wy by dezen, dat wy noit tragten zullen

imand van het Mohhammedaanfche ge-
voelen af te leiden , maar zullen die van
de ganfche kuji van Hitoe, en wie elders

meer van dat gevoelen zyn, van ons daar
in ongemolefieerd werden gelaten.

Zullen wy ook niet gèdoogcn, dat eeni-

ge jonge lieden van V Moors gevoelen

,

zonder fpeciaal toejlaan van haare ouders

,

en vrienden, met eenige OhxAax-dogter
trouwen, en midsdicn, gelyk als dat dan
volgen moet, Chriften werden, maar nt*
men wy aan, en beloven dit de ouders,

ofte mombers van zodanige onmondige kin-

deren , daar van te laten weten , en in-

dien zy daar inne niet willen confenteren,

de zelve weer dadelyk tot hen te zenden.

Zoo waarlyk moet ons Godt Almagtig
helpen.

Jldus gepafeerd , ende bezworen in V
Kalteel Viftona, in Amboina, dezen 29
April A. 16^1. was getekend, Arnold de
Vlaming van Outshoorn, en daar onder
Compagnies zegel , in V zwart gedrukt.
"Willem Verbeek, en daar nevens zyn E.
cachet als boven, aan de linker zyde fion-
den de refpeSlive merken in Moorfchc ca-
rafters, en daar nevens met de hand van
den Secretaris, Mzicm de Koj, gefchre-
i»*» , Radja Hitoe , OrangKaja Boelan,
OrangKajaTernatc, Capitein Mamala,
OrangKaja Waccal , Hehalatoe Heha-
lefli , Lolekelut , OrangKaja Oerien

,

Pati Iva, OrangKaja LelTi, onder dt na-
men van de refpeSiive Heeren de Vlaming ,
en Verbeek, fiond ons prefent , was gete-

kend , Simon Cos , Jacob Verheiden

,

Jacob Voer, en Cornelis van Adiichem,
aan de linkerzyde fiond, in ens bywezen^
was getekend met 't merk van Radja Noef-
fenivel, Radja Kilang,?» de handteekening

van Joan Pays, lager ftond, in om bywe-
zen, en was geteekend , Marcus de Roy,
Secretaris i in 't midden, onderaan ftond

,

in kermiffe van ons, en was getekend Qot'
nclisHauW) Secretaris.

Ook las de Heer Zeevoogd een plac-

caat den 5 May af, in 't welke haar E-
delhcden goed gevonden hadden, aan al-

Y 5 Ic
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Verbod volkeren ten eeuwigen dage de vaart op

aan
^^"^

^^^^ Landvoogdv ,
op

vreemde- vaartuig , en goederen
,

lingen. van hun leven lang in de keten te zullen

gaan, te verbieden.

Den 14 May verfcheen hier uit Ter-

nate zeker Tamin Jmfma , 's Konings

oom (van 's moeders zyde) om hier als

Stadhouder te regeeren ; en zulx , om dat

hy de eerlle van alle de muiters , met 't

gebeel Eiland Makjan, den Koning weer

toegevallen was.
Tamin Men ontfing hem zeer wel , en huis-

vcflte hem in 't Kailecl, dog hy is hier

noit als Stadhouder voorgelleld , alzoo

men nadn-hand te rade wierd hier geen

Kimelaha's meer te Hellen , om dat men
by 't laatfte voorbeeld van Madjira hun

gezag te gevaarlyk , beide voor den Ko-
ning, en de E. Maatfchappy , bevond.

In deze maand vond men ook goed

meer vailigheden op de kuil van Hitoe,

te weten , de houte Baricade , met 1

punten tegen een , op den uitrekenden

hoek op NegriLima, en nog een dicr-

gelyke by de groote Rievier op Lcbele-

hoe te leggen j dog eer die klaar waren

,

quamen de vyanden met 14 Coracora's

van de overzyde, deden den 14 Juni op

Negri Lima een inval, plunderden, door

quade toezigt, daar vier van die dorpen,

floegen 1 9 perzoonen dood , en voerden

^6 gevangenen mede. Lehckhoe^ of on-

ze vefting, fchoon geheel nog openleg-

gende, hadden zy, mogelyk uit vreeze

voor 't gcfchut , dat nog op de aarde lag,

ongemoeid gelaten ; dog de Koopman,
Nicolaas ^'an der Kappen , om onze be-

zetting voor meer ongemak te bewaren

,

heeft al 't volk vandaar geUcht.

Manipa Deze inval der vyanden had op deze

door de kuft zoo veel quaad gedaan, dat alle de
Heer de inhndeis uit fchrik de ftrandcn verheten,

^ang^cufh
=" ^^ vlugt na 't gebergte genomen had-

den.

Manipa, het fchendigfte moord-neft

,

taftte de Heer de Flaming allereerft aan

,

en vertrok 'er den i o Juli met f fchepen

en 3fo foldaatcn na toe , werpende 't

anlcer voor Tomilchoe.

Het zag 'er alom hier clendig uit , al-

zoo de Reduit ten halven verwoeft , nog

met veel geraamten of lyken vervuld

,

en 't volk na 't gebergte gevlugt was

En de na-

gel- en

vrugt-

boomea
uitge-

roeid.

Het eerftc , dat hy dedc , was alle

vrugt- en nagel-boomen , daai* men by
komen kon, om te kappen.

Van daar trok hy landwaard innaTo-
mocwara, Maflïivoy, Noririlla,enLoe-

hoc, dorpen op Manipa's Noord-zydc,
die hy eveneens handelde ; dog moeft de

Zagoc-boomcn aan de Noord-zyde we-
gens de groote menigte, en omzynvolk
IC bewaren, laten fu»n.

N S C H È
Vart daar ftak hy met een gedeelte der löjr,

Vloot na Loehoe, en toen verder na Cam-
bcUo over ,

quam zonder moeite op Maf-
fili, daar hy een van 's vyands verlatene

vaiHghcden vond. Hier dagt hy alle de

fchoone nagclboomen om verre te hak-

ken ; doch ziende , dat de vyanden hem
de pas zogten af te fnyden , moert

hy 'er al ibhermutzerende doorflium , ko-

mende met t gequetften weera.anil:randi

moetende het hier voor eerll , om zyn
volk te fparen , laten bcruften.

Hy keerde dierhalven weer na Mani-
pa , om nu de Zagoe-boomen verderom
te vellen ; doch 't ging hier buiten zyne
giflïng , alzoo zyn volk onvoorziens , on-

der een van 's vyands Iterkten op Malla-

voy gcraalct , die door hare fteilte niet

koude veroveren , en eenige dooden en ge-

quetllen bequam.

J^en I Juli kreeg hy een fraai ontzet

van een Compagnie foldaaten , een Com- •

pagnie vryborgers onder Capitein Hcmik
pf^ymntszoon^ en eenige Inlanders, door

welke IS'Ianipa in weinig weken van alle

levens-middelen ontbloot, en dennaten

verwoell wierd, dat het hetzelve niet

meer geleek.

Hy liet daar Capitein Ferheiden met 5

fchepen en 3 Compagnies, om 't Eiland

verder te bederven , liet ook 't fchip

Naflau voor Erang, om den vyand daar

zyne vifl'ery te beletten, en vertrok zelf

weer na 't Kafteel, daar hy den i} Juli

aanquam.

Madjira was in dien tufTchen-tyd ge- pfHi.
dung bezig met de kuft van Hitoe ge- toeefen

Ikdig in fchrik door zyne ftrooperyenenm^'t den

overvallen te houden > hoewel de onzen p'^"'^,

reden hadden om te gelooven , dat de
Hitoeëicn bcdektelyk met hem t'zamen

heulden
,
gclyk hen dat van Oeriën en

Negri Lima klaar gebleken was , die in

allen deelen ook toonden het met Mad-
jira meer, dan met ons, te houden.

Den 2.1 Juli hadden zy nu wederom ^^'^7

het dorp Way overvallen , dog met hun- "^'^'^^'"".

nc Coracora daar weinig fchade gedaan

,

om 't welke verder v^oor te komen , heeft

men naderhand goedgevonden , daar een

houte vaitigheid , en eenige bezetting te

leggen.

Den laatften Juli vertrok de Heer de De Heer

Fianting na Banda, om ook die Land- Vlaming

voogdy te bezoeken, en haren ftaat te
"•* ^^"^'•

befchouwen > dog voor zyn vertrek be-

zorgde hy , dat nog in die eigen maand
op 't ftrand van Haroeko, enPafirPoe-

teh, twee houte vaftigheden opgerecht

I

wierden , om de invallen der syanden

wat meer te beletten.

Van Manipa verzeilde Capitein Fet'

beiden , na dat hy het volllagen , uit

wraak over zyne zufter , verwoeft had

,

met zyn drie jagten en drie Compagnien
fol-
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165 1. fbldaaten, na Amblauw, ankerende voor

de afgeloopen Reduit op 't llrand van

Mairavoyi Dit dorp lag op een berg regt

daar agter -, de onzen kregen het ten cer-

fte in , en dwongen de Inlanders hooger

op te vlugtcn , daar hen de onzen niet

Amblauw konden volgen. Men liep ondertufl'chen
door Ver- dit ganfch Eiland door, bedcrv£nde alle

^' /"^ vrugt- en nagelboomcn , die men maar

Terwoeft. begaan kon.

Hy qiiam ook voor het dorp Selaas,

daar de Scngadji huis hield, waar van de

onzen maar ecnige buiten-werkcn vero-

verden, alzoo onze Inlanders , bang voor

de kinderpokjens , die daar fterk waren

,

'er niet aan wilden.

Gelyk Van daar vertrok hy ha Cajeli op Boe-
ro , alwaar , na een ontmoeting van ecni-ook Boc-

ro, en

Cambel- ê^ uitgehongerde Manipeelen
,
gekomen,

jo. Z.00 vluchte de jonge Kimelaba Haft

van daar weg , en gat' hem gelegenheid

,

om dit dorp in kooien te leggen. Hy
vertrok met een klecn vaartuig van hier

na Leüali , daar hy alles verlaten vond

,

hoorende van een ouden Manipees, dat

de gemeene man op de OrangKaja's, als

oorzaaken dat hunne landen zoo ver-

dorven wierden, zeer verbitterd waren.

Verheiden vertrok dan van hier weer
na 't Kalleel, daar hy den 13 Augufti

aanquam ; doch na 6 dagen veitoevens

toog hy van hier met de geheele kiygs-

magt na Cambcllo , om de nagel- en

vrugtboomen daar uit te roejen , zyn ver-

blyt op MalTlli te nemen , en by troepen

alle de boflchen door te kruiflen.

Die van Cambello hadden zich toen

op 't ileil gebergte van Nouhatoe , en die

van Erang op Noelaha , daar ook de

Leflidiers zich nedergcflagen hadden,

fterkgemaakt.

Fei heiden maakte by zyn kom ft op
Cambello een nieuwe valiighcid op 't

ftrand , om daar zyn leger neder te Haan,

in 't oprichten van welke de vyand hen

nu en dan quam ontruften. De onzen kre-

gen 2 vyanden van kleen Hatocaha ge-

vangen, die zy, tot fpyt van den vyand,

op den Calenbcrg voor Cambello op-

knoopten , en dat tot wraak over z on-

zer foldaaten, door henook zoo gehandeld.

F nee ^^ ^^^^ maand quamen aan 't Kafteel

Alfoerce- de 2 zoonen van den Alfoereefchen Ko-
fen aan 'tning. Radja Somiet , die wel in deplun-
Kafteel. jg geftoken wierden, om hen te naau-

\rer aan ons te verbinden , en te bewe-

gen den aanhang van Madjira te verla-

ten, dat zy van wegen hunnen vader,

en uit naam van Radja Saboelaii^ ons ver-

zekerden , waar op zy, in 't rood gekleed,

weer na hun land trokken.

Daar op quam den 2 September Sihcie^

oudite zoon van Radja Sahoeiau , ook
hier , om ons mede van zyn trouw te

verzekeren. Hy was op Wayfamma ge-

K Ë N. 1^^
weeft, daar hy alles tot Madjira gene- 165 r.

gen vond, zoo dat hy werk gehad had,
om van daar te ontkomen. Men fchonk
hem een zilvere rotang, en eenige fraejc

kleederen, en maande hem aan, om ons
getrouw te blyven. Hy beloofde ons dit,

en ook alle de dorpen , die hy Madjira"

s

gezind vond , by zyn wedcrkecren te

zullen bederven , waar toe de Land-
voogd f'erkek hem fterk aanzette, met
belofte van een groote belooning voor
die ons Madjira levende , of dood , le-

veren kon.

De Heer </(? /^i4ï7K/>^, ondertufTchen uit De Heer

Banda hier weer gekomen , en al lang ^^. ^''l".

gezien hebbende, dat de E. Maatibhap-™"!,^''!

py met nagelen overkropt zat, kon geen keert,

^fchooner gelegenheid ter wereld, als de-
ze, krygen, om haar, door 't omvellcn
van vecle duizenden boomen daar van,voor
veele jaarcn te redden , en te beletten, dat

'

zy jaarlyks zoo \'eel geld te vergeefs daar
aan niet zoude behoeven uit te fchietcn.

Dit fneed groote onkoften , veel moeite,
en geen minder zorg voor 't fluiken der
Inlanders af, mitsgaders de hoofdreden
om vreemdelingen aan te houden.
Hy verzogt dierhalven den Koning

van Ternate doch hier in Amboina te ko-
men , om met hem na Batavia te verzei-

len, en daar dan met haar Edelhcden o-
ver 't herftellen van de zaaken van zyn
Hoogheid, en van Amboina , te fpreken,

en voor al met dat voornemen , om den
Koning te bewegen, van alle de nagel-
boomen in zyne landen

, (als zynde de
hoofd-oorzaalc van al deze wederfpannig-
heid) uit te roejen , mits 's jaarlyks van
de E. Maatfchappy zekere zomme gelds
daar voor genietende.

Hy zond ten dien einde het jagt 't Die na

Zas van Gent, dat den ip September ^^^^^'^^

A. lófi met Koning Mandanj-h hier,^^"^'^i'^^„,

verfcheen, die door de voornaamrte Of-Jarsjah.
ficieren wierd ingehaald, na dat de Heer ^^
Vlaming pas vier dagen te voren hier eerft

uit Banda gekomen was.

Men onthaalde dien Vorft hier zes da-

gen zeer deftig j en toen verzeilde hy
met den Heer de Vlaming na Batavia,

mede nemende Tamin Amfara^ alzoo die

hier nu zyn ampt als Stadhouder niet

waarnemen kon.

Abdul Rahhman^ OrangKajavanLoe- Abdui

hoe's Campon, limul Pawiaj/ genaamd ,
^•''^'1-

die door zyn getrouwe waarfchouwing ?^^j

onze Reduit en bezetting op Lochoe ge-

noegzaam behoudeii, en zich doorgaans

zeer getrouw voor ons gedragen had,
wierd door den vyand in Auguftus in de

ruigte doodgefchoten ; weshalven zyn^-yndirn-

zoon, Gormas^ als ibldaat a 12 pulden 's*^c"'3an

j • 1 1- j 'ivn zoon
maands , in vergelding van zyn vaders

g^jj,Q„j_

trouw , in dienil aangenomen wierd

,

zonder dat hv echter aan die dienft zoo

naauw

.
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tCr- naciiw, als wel andien, gebonden was.

Na 't vertrek van den Heer de Fla-

min(^ viel 'er niet anders voor, dan dat

men mal kunderen met klccne troepen al-

lerlei aflircuk deed.

Ciijiirein (^erkeiden liep niet de Cora-

cora's op Kelang 't dorp Salatci af, ver-

dervende daar 's vvands timmcrwcrf. Zy
daar en tegen overiompeldcn Lian, en

haalden 'er ó koppen uit.

7\/«c//«v?,ondertuflchen door 7.yncn aan-

hang in Tcrnate aangemaand, om de Hol-

landers te verdelgen , ichreef niet wei-

nig brand- en dreig-briesen aan alle de

dorpen van Cerams Noord-zyde, om hem
uit 's Konings naam te komen helpen

met volk en Coracora's, doch hy krees

geen

geen lun. uauui.ii
,

tiers te oorlogen, alzoo zy nog te veel

gevoelen van hunne magt hadden.

Pcflilcr.-
^^^'"i ^'^'^'^ "'' ^^^^^ ^y^ ^'''^1' °°^^

tial'.- pok-ltcrk de kinder-pokjens, die als een peil

jcnshicr. yeel menichcn wegfleepten , waar toe

de buitenfporige droogte veel hielp, welk

gehoor, en tot antwoord, dat zy

iult hadden , om met de Hollan-

ecngroot verlies van menichen door

Groot groot nagel-gewas (gclyk men gcmeene-
n;igfl-gi--lyk by zulk een ziekte hecFt) ecnigimts
walch.

ver/.agt wicrd.

Mciujira's Madjira ondertuflchen onze kleenc
vcrJrc magt , by 't afwezen van den Heer de
e

'y^'^"-///^;;;;;;^^ grondig kennende , hield de on-

zen gedurig door zyne fchielyke invallen

N S C H E
j

ledig daar te leggen , liet hy Capirein i^'it-

I

Verbeiden met de helft der Coracora's de Veihei-

gcheelc bogt van Caybobo doorloopcn
, „^^(,0^'

daar hy de Chriftenen byccn verzameld, op Ce?
en tot ons wel genegen vond. Hy deed «»•

ook Piroc en Tanoeno , op een Ileilen

berg , anderhalf mvl \an llrand byeen
leggende, aan, en liep die twee dorpen -

af, alles wat hy daar vond, aan de vlam
opofferende j doch hy wierd daar met
voetangels , en door 't afliiyden der paffen,

zoodanig bezet , dat hy al vegtendcrhand
'er weer doorhenen liaan moeit.

Hy liet zyne Coracora aan de binnen-
zydc, een myl bewellen deze plaats on-
trent den fmallcn hals , de pas van Ta-*

noeno genaamd , die hy maai- een uur
gaans , en aan wecrzyden met Mangi
Mangi bezet, tot aan de Noordzydemet
zyn volk overtrok, daiir hy lo vyande-
lyke Coracora's vond, tege

vogt , en van welke hy f
_gtiam. Het \\ aren Coracora's van Xoe-
la , die kort te voren den Hoofd-muiter
en Capitein Laoet ^ Kaitsjili Saydt^dA'W
hadden aangebragt, alzo hy 't in Ter-
nate niet langer had konnen harden, en on-
der zoo vede grooten geen middel kon-
nen vinden, om zyn hecrfch-zugt te vol-

doen , en 't oppergezag te bekomen

,

weshalven hy met den Hhoekom Moefa
na de Xoelafche Eilanden vertrokken
was , welke volkeren hy op lyfftrafïc

welke hy
koppen be-

in fchrik en beweging , en bleef met i f i

verboden had , den Koning Mandarsjah,
""

'
"'

' '" ^- "' of de E. Maatfchappy,aan teh;mgen,cn
gedwongen, hem na Affahoedi te bren-
gen , van waar hy zich over de pas na
Macljira begeven had, om de onlland-
vaftigen, zoo hy voorgaf, tot ftandva-

ftighcid aan te moedigen , fchoon hy niet

anders zogt , als om zich door Afadjira's

magt hier op de throon te helpen, zich
Koning van dit land te maken, en Ma-
djira daar na van kant te doen helpen.

Nu had de Hongi al een maand op de
komft van den Heer de Vlaming gewagt,
zoo dat de Inlanders weer n.i huis wildenj
doch de Heer Verheek had nog een aan-
ilag voor, die hy cerft uitvoeren wilde,
om Madjira bewyzen van zyn m.agt , bui-
ten hulpe van de Batavifche Vloot, te ge-
ven, en te toonen, dat hy hem zonder
de zeh'e in zyn nefl: dorlt aan taffen.

DtHcev
Vcibeek
tic-kc Jen

Heer de

Vlaming
v: ge-

moct.

Coracora's tulkhen Way Scriffa , en

Wayfamoe op Ceram leggen , om de Al-

foereefen , onze vrienden , 't aflvomcn , en

't halen der Zagoe te beletten. Ook
2sond hy 6 Coracora's na Manipa , en

Kelang, om van daar te halen alles, wat
hy 'er nog vinden mogt) doch dit duur-

de niet langer , dan tot de Hamba Radja

Sopi den 14 Januari i6f i met de Fluit

de Koe hier met tyding veifchecn , dat

de Heer de Vlaming haait met een groo-

ic magt van volk weer ffond te ko-

men. Ook deed deze Sopi ^ een man in

deze gcwellcn zeer ervaren , by 't ge-

mcene volk zeer bemind , en zynen Ko-
ning byzonder getrouw , hem grooten

afbreuk, vermits hy die van Wavpoetch,
Liëla, en Saloekoe, van Madjira dede

afvallen, die ook de drie ftukken,op

Noeilatelo geroofd, aan de onzen we-
dergaven. JVlen bragt hen in 6 Cora-

cora's met vrouwen en kinderen in Fe-

bruari op Loehoe.

Men vergaderde ook alle de Coraco-

ra's tegen de kom 11 van de Heer de Vla-
overd.

ming op de kuif van Hitoe, waar na toe

uc L."<mdvoogd Verbeek den 8 Februari

met de voornaamlle bedienden vertrok ;

Itckende met 30 Coracora's na Loehoe
over, om daar den Heer Zccvoogd met
zyn magt in te wagten. Om egter niet

Hy trok dan met zyn volk na Luciëla, , ....

Rora, en Hoelong, zynde de z laatile Rora IVn
Alfoercefe dorpen, die hy oven-ompcl- Hoclóng

de, dog verlaten vond. door de

Men zond Capitein Verbeiden ook met °"^^ ''"'

ecnig volk na Hcnnekelang, agterLaala
een myl in 't gebergte gelegen , al-

waar zich Saydi dagt valt te maken, ge-
lyk Madjira op Kelang , zoo zy 't op
Locki niet konden houden j doch deze
plaats heeft hy
brand,

Al-

mgenomcn , en ver-



i6si. Alzoo men nu , na ontrent twee maan-
den uit gewccft te zyn , den Heer de

Vlaming nog niet zag opdagen, vond de

Heer Verbeek goed de Vloot op den zz

Maart toe te ihian na huis te keeren, op

die voorwaarde , dat zy , by des Zeevoogds

komlt,zich weer aanllonds klaar zouden

^ maken.

De Heer ^^^ Vloot was naaulykst'huis,ofmen

de Vla- kreeg bericht, dat de Heer de Vlaming
mingmetyoor Boero gekomen , en reeds bezig

^f" *^°" was daar alles te bederven,

fchynt^"^' By Koning Mandarsjalfs \om ft op Ba-

op Boero. tavia had men met zyn Hoogheid op Boero

in December lófi een contrafl: (dat eerft

den 31 Januari i6fi getcckend wicrd)

aangegaan,waar by voornamelyk deze drie

zaaken bedongen waren.

Zaakenl ^Ik nagelbwinen , in 's Konings landen

met dien zyne ivederfpannige vyanden in Terna-
Vorft be- ^.g ^c Amboina toekomende , om te
floten. ,,

' '

•vellen.

II Dat de Koning daar voor jaarlyks

12000 Ryxdaalders^ z,yn broeder Ca-

lamatta f00 , en de andre grooten 1 500,

zoo lang zy hem en ons getrouw ble-

ven^ trekken, en dat men de Makjan-

ders met foo Ryxdaalders ^ eens geld,

zou tragten uit te koopen.

III Dat men geen Stadhouder des Ko-

nings in Amboina meer leggen zou.

Gelyk men nader by 't contra£t zelf

zien kan onder de Molukfche zaaken in

dit zelve jaar voorgevallen.

Dit was het eenigc en rechte middel,

om alleen mccfter van alle de nagelen,

en om ook daar door niet overkropt te

werden, mits jaarlyks alleen die geringe

laft van 14000 Ryxdaalders, die de E.

Maatfchappy aan den Koning , en de

grooten geven mocft, dragende.

^ e Op dezen grond toog dan de Heer de

jj. yefjoe. /^/rtw//;^ weder alsSuper-Intendent,Zcc-

kengc- voogd, en Veldheer, met een groote
daan door ijjagt van volk na Amboina, met laft,
de vyan-Qj^

alles, dat mogelyk was, in der min-

ne , of anders door 't geweld der wape-
nen, daar te herftellen.

Dus vertrok hy den 8 Februari mer
10 fchepen nevens Mandarsjah van Bata-

via, verftaande op Boeton, dat alles op
Macaflar nog wel met ons was , niet te-

gcnftaande daar in November eenigeAm-
blauwets waren komen klagen , dat men
hunnen Koning tot het Chriftendom ge-

dwongen , en ook voorhad hen allen

dat te doen , waar op zy de hulp des

Koiiings van Macafïïir verzogt , dog tot

antwoord gekregen hadden , dat hy om
hen te helpen zyn verbond met ons niet

wilde breken.

Het zelve verzoek was uit naam van
den Sengadji van Amblauw ook aan den

II. Deel. van Amboina.
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Koning van Boeton met een gefchenk iÖ5i,

van 3 bhaar nagelen gefchied j doch die

Koning had deze gezanten vaftgehou-

den , en den 1'ernataanfchen Kimelaha
Lokman in handen gegeven , die ze (waar-

fchynclyk al willens) had laten ontfnap--

pen.

Men hoorde hier ook , dat Imam Ri- Ridjaü's

<r^'«/;' zyn twee neeven, 7'eliff'ema., enZ,/-J^^'^y^'^|.g

tnajan , met een vaartuig na Boero ge-gc7.on"°
zonden had , om zyne landslieden tot het den.

volhcrdcn in den oorlog aan te maanen.
Terwyl nu Koning Mandarsjah zich ^landar-

hier vry lang, ten deele met zyn huwe- ^|f^^}j""

lyk met een dochter des overleden Ko- mcfeèn
nings van Boeton, ten declen met den Boctonle

nieuwen Koning in zyn gezag tegen zy-P^^i^"-

ne wederfpannclingen op Boetons Zuid-
zydc te verfterken , ophield , vond de
Heer de Vlaming goed met 3 fchepen
voor uit te zeilen , en de 4 andre op den
Koning aldaar te doen wagtcn, rcrwyl
hy ontrent Boeton de Fluit Maailand
door een Ichielyken ftorm verloren had.
Dus quam hy alleen den zz Maart op De Heer

Boero's Weft-zyde te landen, doch be-^'*'^'"3

vond , dat de Koning daags te voren
g^'^^^J^''

met zyn fchepen daar al verfchenen
,

en vry flegt van zyn onderdaanen ontfan-
gen was ; zoo dat zy zich niet ontzagen
hem voor een ipek-vreeter , en ons voor
Chriften-honden , uit te fchelden, ge-
lyk zy lang te voren tegen Sopi ook ge-
zegt, en verklaard hadden na niemand,
als na Madjira, te willen luifterenjbehal-
ven dat zy onlangs een Onderkoopman,
een foldaat, en matroos van ons , aan
land gekomen, om wat vei-verfching te
halen , moorddadig aan htm einde gehol-
pen hadden.

Dit alles zette de Heer de Vlaming- te^'^^'o"^
fterker aan, om zich aan deze halrterri-'^j!!'°P

ge Eoeroneefen ter degen te wreeken.'*
"^'

Hy ftapte dan met den Major, Jan van
Lingen, nevens zyn ganiche magtteland,
en bedierf van Tomahoe tot Waynitoe

,

en Foggi toe , alle dorpen en boomen

,

die hy maar begaan kon. Hy vond de
huizen en dorpen verlaten , en de vyan-
den gevlugt j doch verftond egter uit
een gevangen ftaaf , dat de Capitcin
Laoet , Schaydi , z maanden te voren daar
met eenige Coracora's van de Xoclafche
Eilanden gewecft, en dat hy na Cajeli
\'ertrokken was, om daar al de Orang-
Kaja's te verzamelen, en met hen te be-
raadflagen over de algcmeene zaaken.
Hy wift ook bericht te geven , dat on- Zynver-
trent die tyd z vaartuigen door Ridjali^'^^'"^^-

van Macafthr daar gekomen waren , om "^""SfD.

te vernemen, of deze landen noch nage-
len droegen, en of zy het noch tegen de
Hollanders konden houden, doch had-
den deze in laft om binnen drie maanden
weer op Macaftar te moeten zvn , alzoo
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de grooten aklaar voorgenomen liadrlcn

dixn een bezending nn Amboma te doen

,

en hen te komen helpen.

Hier op haaftede zich de HeerdeFLi-

itiing^ om dk gebroed op Cajeh by een

te betrappen ; doch verftond , by zyn

komll,dat zy al gefcheiden waren jwes-

h.ilvcn hy met de Vloot na Cambello

liep, van waar hy na de kuft van Hitoe

over Hak, daar hy den 7 April aanquam,

ïynde van den Koning met de verdre

Ichepen gevolgd.

Hier quam hem de Heer Verheek met
de voornaamftc bedienden verwelkomen,

bezorgende , dat ook de Hongi ten eer-

ften daar vcrfcheen.

Hy Hak daar op ten eerften na Locki,

de hoofd-valligheid van Saydi^ en Ma-
djiray over, Ichikte hier zyn leger , 17
Compagnien , fterk in ordre , en Itelde den

Majoor Verheiden als Hoofd over de zel-

ve. Ook wierp hy aan de Zuid-zyde

een vefting van hout met lage borftwe-

ringen op, die hy den dwingeland noem-
de, in welke hy den Lieutenant, Lau-
rens Keiler ^ met 300 man tot bezetting

lag.

Hy zelf ging met de overige magt de

kuft langs, om al de vaartuigen des vyands

op de Itranden van Ceram te bederven

,

en hem dus alle toevoer af te fnyden
,
ge-

lyk hy weer door een andre troep al zy-

ne Zagoe-boflchen vernielen lier , die

men ontrent Locki vinden mogt. Hy
deed ook Laala aan , verdorf een fchoon

nagelbofch by Hennekelang, vervolgen-

de dit zoo het geheel Ocli Anin door.

Caybobo verbrandde hy , vernielende ook
al hare vaartuigen, om dat zy zich te-

gen ons verfterkt hadden , en onder ons

niet recht begeven wilden. Van daar na

Erang in May met de mecfte magt ge-

togen zynde , landde hy aldaar met p
Compagnien, verdierf 'er veel vaartui-

gen , en daar onder 3 Coracora's , die

met Saydi of Scbaydi^ van Xoela geko-

men waren. Op de vaftigheid was niet

wel iets te doen, alzoo die te diep land-

waard in lag.

Hy vertrok van daarna Aflahoedi, daar

hy een wagthuis op ftoeg, om 'er den

vyand v.-m daan te houden, alzoo 't een

zeer goede poit was.

Op Bonoa liep hy het doi-pjc Scrohi

zelf af, gaf de Coracora's verlof om na

huis te gaan, doch toog met 2 jachten,

en 4 chaloepen na die van LifTabatta en

Hatocwe , vernielende hunne vaartuigen,

om dat zy 't met Madjira hielden j doch
verfchoonde 't gcfpanfchap Ptolcmatta,

oin dat zy zeiden onderdaanen van den

Koning van Batsjan te zyn. Hy had

ook al bevorens den Majoor Verheiden

met ccnige fchepen en chaloepen na Ca-
jcli 'op Boero gezonden, om de Zagoe-

N S C H E
bofTchen, en verdre vrugtbonmen , daar i<5ji.

te bederven, met laft, om dan na Ma-
nipa te vertrekken, en daar 't zelve te

doen.

Op deze togt kreeg de Heer^i? Vla- Waarop
ming een zware koorts, die hem dwong de Vk-

zich na Cambello, en van daar na Hila'"'"S

te laten brengen, om daar wat meer ruil ^j.jj
en gemak te hebben. Hier quamen ee-

nige gezanten van Ihamahoe by hem,
aldaar op fchryvens van Koning Man-
darsjah verfchencn, die hen geraden en
van Erang gefchreven had, dat zyintyds
mocllen afkomen, zoo zy niet als vyan-

den wilden gehandeld zyn ; doch alzoo

zy daar op geen antwoord gegeven had-
den, waren zy van hem reeds voorvyan-
den verklaard.

Deze gezanten wilden den Heer dt

Vlaming nu egter wys maken , dat zy

vrienden van ons waren ; doch als de wa-
re preuve hier afbelafte hy hen , dat zy aan-

ftonds hunne vaftighedcn afwerpen, op
ftrand komen woonen, en hem die ge-
nen overleveren zouden , die Madjira op
Locki zoo lang gefpyft hadden, of dat

hy anders de oude en nieuwe fchulden

by hen eens zou komen afdoen. Met
deze laft zond hy 'er 2 na huis , en hield

de 7 andre by zich j doch hy kreeg geen
antwoord , maar vernam dat zy hunne
vaftigheid niet wilden afwerpen, voor
dat de Veldheer hunne OrangKaja's los

liet , en zelf by hen quam.
Dewyl de Heer de Vlaming dan zag, Mandar-

dat de Koning hier geen ontzag onder de sjah ver-

zynen had, en meer na als voordeel met trekt na

zyn aanwezen alhier deed, behalven dat
'^^'"^t^-

hy ook in Ternatc noodiger was, daar

de muiters zich weer op nieuw op Gi-
lolo begonden te verfterken , zoo heeft
hy dien Vorft geraden weer na Ternatc
te trekken, waar op hy den 20 Juni met
2 jagten daar na toe gezeild is, latende

het verdre, om de muiters hier te dem-
pen , aan den Zeevoogd bevolen.

Ontrent dezen tyd hoorde men van ze-
stout»

kerc ftoute daad , uitgevoerd door de daad van

vrouw van den op Amblauw vermoorden Sipkens

fergeant, Laurens Sipkens ^ Sinjora Catha-^'^°^'^-

rina genaamd.
Zy had nu over 't jaar by Kimelaha

Haft'i flaven gevangen gezeten ; doch,
hoorende,dat 't fchip NafTiuiindemaand
May in Cajcli's bogt op de wagt lag,

zoo verkloektc zy zich, om de vlucht

derwaards met het uiterfte gevaar van
haar leven te nemen.
Zy had nu al eenige dagen aan een door

de moeraflen , en over de Mangi Mangi-
boomen zoo lang moeten kruipen en

klauteren , dat zy , eindelyk op ftrand ge-

komen zynde, aan een oude Scro , offuik,

hangen bleef, van waar zy 't volk van

dit fchip 200 lang toe riep , tot zy van

daar

II

I



liji. daar gehaald, aan boord, en eindelykop

Hila voor den Heer de Flaniing gebragt

wierd, aan wien zy toen eerll: een rcgt

verflag van den moord op Amblauw
deed , hem toen ook klare blyken ge-

vende, dat Jan Pays, Madjira^ en Ki-

melaha Ha/i yin alles met malkandercn za-

menheulden.

Ontrent dezen tyd geraakten niet al-

leen verfcheide op den roof uit gaande

troepen dagclyks aan malkandren , maar

op zekeren dag liep het zoo hoog , dat

het grootfte deel der legers aan een raak-

te , waar door men aan wcerzydcn ee-

nige dooden en gequetften bequam.

Men kreeg toen ook i8 Loehoenec-

fen gevangen , die ons ontdekten, hoe

het met den vyand ftond , en dat 'er al-

les gebrek was.

Men vernam ook , dat zy voor hadden

onze vefting aan te tallen, om onder dien

fchermutzel door te breken , en zich na

een andre plaats van Ceram , daar zy wat
meer overvloed van Zagoe vonden , te

begeven.

De Heer De Veldheer dit wel overwegende,
.de Vla- gj-, bezeffende , dat , zoo zy ontfnapten

,

overt^^
"den oorlog nog jaaren lang duuren, daar

Locki. hy anders, met Madjira hier levend of

dood te krygen, dien geheel ten einde

brengen kon , vond allerbeft , fchoon zyn

magt nu door ziekten en ongemakken
wel op de helft verminderd was , Locki
met alle geweld aan te taften.

Daar waren 7 vaftigheden boven mal-

kandcren. In 't onderlle , dat het groot-

fte en beneden aan de voet van den berg

ontrent een fnaphaan-fchoot van ftrand

gelegen was , onthielden zich Madjira

en den Capitein Laoet , Kaitsjili Schaydi.

Van voren was die plaats zoo fterk

bepagard en omheind, dat zy daar niet

KEN. i8p
wel aan te taften was i maar van agteren löji.

kon men , zoo de overloopers ons zei-

den , zulks met meer voordeel , en hoop
van verovering doen.

Hy dan , een weinig van zync ziekte Madjir»

bekomen zynde,liet zich na Locki bren-«"Schay-

gen , verzamelde daar 400 eezonde fol-
'^' °'^*°""

5 ^ u 11 1 ^^ • enen,
aaaten , by welke hy nog een Compagnie
Ternataanfche Mardykers voegde , waar
van hy agt Compagnien maakte, welke
hy nog met een troep matroozen met
vuurwerken by hen , en touwen voor-
zien, onderfteunde.

Daar mede tafte hy den 30Juni Locki
aan, beginnende al van 's morgens ten
z uuren voort te trekken. Hy voerde
zelf, fchoon nog met een ftokje wegens
zwakheid gaande, de middel-troep , itiaan-

de zyn volk tot dapperheid aan , cn'be-
loofde hen al den buit te zullen geven.
Hy wierd ten eerften, zoo als de zyne
aan 's vyands vaftigheid quamen , wel
ontdekt, maar drong met zulken geweld
door , dat de vyand , die de onzen alom-
me verfpreid vond , niet wift waar zig

te keeren, om het maar te ontkom.en.

Madjira , en de Capitein Laoet , ont-

fprongen 't in hun onderkleederen, lx-

tcndc al hunnen rykdom agter.

Een heel gelid musquettiers had vuur
op Madjira gegeven, en hem ook zoo
wel getroffen , dat hy ter aarde neder ge-
ftort was; doch hy was niet gequetil,

om dat (zoo de Inlanders zeiden) hy Ka-
bal, dat is, hard of onquetsbaar , was.

Ook wift men daar na te zeggen, dat

hy wel geraakt wasj dog niet anders

,

dan eenige bloedige vlekken, die hy zelf

aan vericheiden toonde , daar van be-

houden j nog het minfte letzcl gehad
had.

Vyfde hoofdstuk.
V Verlies der onze, en van den vyand. Loehoeneefen begenadigd. Nagelhoomen

hier gefchild. Slings gedrag van verfcheide der onzen. Hoelong veroverd. En Noe-
laa. Madjira , en Schaydi , na Kelang en Manipa gevlugt. De eerjle trekt na
Macaflar. Z)ö^ Schaydi «^ Temate. De vefiing, den dwingeland , afgebroken. Aioor-

denaars geftraft. Die van Ihamahoe geven zich over. '/ Verdre van den Veldheer

daar verricht. Zaaken, Jan Pays betreffende. Wispelturigheid der Ternataanen.
Groot nagel-geivafch. De Vlaming vertrekt na de Xoela's. Loopt verfcheide dorpen

af. Kimelaha Tcrbile
,
gevangen. De Vlaming keerd na Loehoe. 'i Vyands hoofd-

vejiing ontdekt , en veroverd. De vyand zelve verder gedwongen zich over te geven.

Lanoeroe van Bonoa ons toegevallen , en de vefting veroverd. Lanoeroe vergeven.

Twee veftingen hier gelegt. De Caybobcrs op 'Loéhoe geplaatjl . Terbile, gejtraft.

Die van Ihamahoe mede op Loehoe geplaatft. Jan Pays weer hier. MacafTaarfe jon-

ken op Boero aangetaft. De Boeroncefcn te vergeefs genade aangeboden. Bericht we-
gens Madjira. De Koning met zyn broeder verzoend. V Verkoopen der nagelen verbo-

den. Gefprek met hen y f» o/) Aflahoedi. Veftingen legen hen opgeworpen. Grooten in

Ternate. De Heer van den Boogaarde hier. Leffi , en Jan Pays
, geftraft , algemeen

pardon beloofd. Jan Pays befchreven. Verfcheide redenen van zyn verraad. Zyn ver-

vanger. Stilftand mtt de M^CA(ïk3.xcj;i gebroken. Madjira (/oor de Vlaming misgeloo-

Z 2, pin.



8o AMBONSCHE
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tocht van de Heer Cos na de Papoelchc , en andere Eilanden.
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Verlies

der onze

,

en van
den

vy«nd. D Us wierden de onzen in een

uur meefter van deze voor-

name plaats, en van zoo veel

vaflighedcn by malkandcrcn,

zonder een man te verliezen,

daar 'er van de vyand over de 100 ge-

bleven waren.

De vyanden namen de vlugt wel van

de ecne na de andre vaftigheid , en cin-

delyk na de bovenlte, die van fteen was,

doch zy konden nergens poft houden,

om dat de onzen 'er zoo ras, als zy, en

hen te dicht op de hielen waren , waar

door zy alles als in een oogcnblik vero-

verden , de muragien nederfmeten , en

't verdre xerbrandden.

De Heer de Vlaming nam hier eeuige

Loehoenecfen , met wyf en kinderen

daar by een verzameld , weer in genade

aan , berigt zynde , dat zy al over lang

tot ons hadden willen, doch niet kon-

Nagel- nen overkomen. Daar op ging men ten

Loclioc-

ncd'cn

begena-

diat.

boomen
hierge-

Ichild.

Slings

gedrag

vanver-

chwidc.

eerften aan 't fchillen der nagelboomen,

die hier in zulken menigte agtcr Locki

waren , dat zy 'er wel 5 weken mede
doorbragten , zonder die nog alle ver-

nield te hebben.

De zoon van Permata , OrangKaja van

Lochoe,verftaande op Erang , dat Locki

over was, quam op dien zelven dag na ons

toe vluchten , ontmoetende ondei-weeg

Aïadjira., en den Capitein Laoct Scbaydi,

met 1 00 mannen in 't boich , doch alle

meeft elcndig gefteld, naakt uitgeplun-

dcrd , en met ftokken , en Gabta Gabba,

als ofzy pelgrims waren, gaande.

Madjira's vrouw , Bay-bungi , by na

naakt zynde , had haar bloote handen

getoond , en gczcgt , dat is het al , dat

wy 'er af gcbragt hebben , en dat is nie-

mands, als des Capitcin Laoets fchuld,

die ons daar toe aangellookt heeft.

Na dat nu Madjira op Erang geko-

men was , verzamelde hy zyn vcr-

ftroide troepen weer, zoo veel hem mo-

gelyk was,by een. Ook zogt de Orang-

Kaja van Anin , Simatau , zich agter

Locki weer vaft^ te maken , doch de on-

zen dreven hem ten eerften van daar. De
Heer de A'/(T/7//«i»,befpeurd hebbende, dat

zommige Officiers, te gretig op den buit,

veclen der wanden hadden laten ontftiap-

pen , oeft'ende ftrafFe over de zelve.

Ook hoorde hy in 't veroverde dorp

A'an een pricftcr, dat OrangKaja Boelan,

en zyn aangenomen zoon, Intsjel\Tay,

kennis van iVtadjira's verraad gehad had-
den. Hy was dierhalvcn wel van voor-
nemen om hen gevangen te nemen, ert

te verzenden ; doch moeft dit , om an-

dae redenen , voor dien tyd ongemerkt la-

ten door gaan , om liever op de twee
ontvlugte hoofdmuiters te paffen , die

zich in 't gebergte van Hoelong , en E-
rang , weer op nieuw begonden vaft te ma-
ken.

Hy toog dierhalven den z} Juli met

4fo foldaaten , en zfo Inlanders daar

heen, trekkende van Locki over land,

en zoo van agteren , na Hoelong en E-
rang, over hoog en ongemakkelyk ge-

bergte , daar de zware regen de we-
gen noch viy moejelyker gemaakt had.

Daags daar aan quam hy op nog veel on-
gemakkelyker wegen , die met groote

boomen toegehakt,en alomme met voet-

angels bezet w:u-en , daar zyne manfchap
met groote moeite moeft doorbreken,
zoo dat zy dien dag niet verder, als tot

aan de Rivier Kahoela, z\ niyl in 't ge-
bergte agter Locki gelegen , komen kon-
den , moetende die nagt in den regen in 't

nagelbofch , alzoo zy hun geweer niet

konden gebruiken, verblyven.

Den if Juli 's morgens vroeg over- Hoelong

rompelden zy Hoelong op het onver- verovert,

wagtile , veroverden die plaats , en von-
den 'er \'cel nagelen , die zy verbrand-

den.

(
Daags 'er aan liet hy 't volk in Tabi-

j

nalo wat uitruftcn. Daar na trok men
i
weer voort na de vefting Noelaa, daar

al de vyanden zich by malkandcrcn vait-

gcmiukt hadden.

De Licutcnant van Outhoor» trok al EnNoe»
voort (zoo hy zegt met kennis van denl»»-

Veldheer , doch zoo zyn Ed: voor gaf,
zonder zyne kennis) tot hy aan dien hoo-

fen berg quam , die ruim een myl van

xang's ftrand lag , en aan drie zyden
met fteile valeyen van de andre bergen

afgezonderd was , alwaar hy veel vaftig-

heden nevens en boven malkandrcn , ca
nog een vaft bolwerk op den top met
een fmal pad had , van waar men verre

in zee, en alles, wat de onzen op 't ftrand

deden, zien kon.

Hier bequam het den onzen zoo by-
fter wel niet : want , de Lieutenant van
Outhoorn op dit fmal pad gekomen zyn-

de,
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t(5j4. de, loftc de vyand een ftuk met fchroot

vlak in de poort , regt over dezen weg
ftaande op hen , waar door de onzen hals

over kop, by de minfte mistrede, van

boven neder in de valeyen vielen
,
gelyk

zy daar op ten eerlleni^ dooden,enwel

fo of 60 gequetiten kregen > meell ver-

oorzaakt , om dat zy op dit fmal pad geen

plaats om te ftaan, nog geen gelegen-

heid , om op den vyand te loflen
,
ge-

had hadden.

Zy trokken dan , zeer ontzet zynde

,

na den heuvel Tabinalo, daar zy halte

hielden , weder af.

De Heer de Vlaming vond ook goed

,

den Majoor Verheiden met loo mander-
waards te zenden , met laft , om zich op
dien heuvel Tabinalo vall te maken, en

egter Noelaa nog te bellormen. De
vyand, dit merkende , verhet al op de eer-

fte nagt zyne vaftighedcn , hoewel het

de onze eerft de derde dag gewaar wier-

den, zoo dat zy Noelaa zeer gemakke-
lyk inkregen , vindende daar in aan de

zee, of Weft-zydc , agt borftweringen

boven een, met een zeer vaft bolwerk
'er boven op. Men hield het voor een
grooten mifllag , dat men met vermoeid
volk op Noelaa aangetrokken was, en
hen niet cerll had laten uitruilen.

Men fmeet ten eerllen alles af, bergde
het gelchut na boord, en bevond, dat

de onzen dus in jo dagen meefters van alle

de werken der vyanden op Hoewamohel,
en aldus van dat ganlche land geworden
waren. Veele der vyanden quanien om
door honger : andrc , in de boflchen
zwervende, wierden van de onze dood
gellagen j en de overige namen de vlugt

na Bonoa , en Kelang.

Madjira Madjira , en de Capitein Laoet , hadden
en Schay- Hoewamohel mede verlaten, en waren
dl na Ke-„3^ Kelang gevlugt, van wa;ir de eerfte

Man'ipa "^ Manipa vertrokken was , alwaar hy
gevlugt. 't volk by een gezameld , en belaft had

zich op een ontoegankelyk gebergte ag-

terToeban, Heli befar, dat is, de groo-
ten berg genaamd ; vaft te maken , en
zich aldaar tot zynewederkomitvtinMa-
caflar te houden.

Hy vertrok dan derwaards om hulp-

troepen , en ook om met dien Koning te

handelen over de artikelen , hem door
Telificma en Limajan toegezonden.

Decer- Deze behelsden, dat de Koning alles

fte trekt dat tot nog toe veroverd was, aan Ma-

"*ili
* '^"^ h.ttn zou, dog dat alles, wat zy na

verder met de gemcene magt winnen
zouden (dat voornamely k op de kuft van
Hitoe en Hoewamohel zag) voor den
Koning van Macallar wezen, en blyven

^ moeft.

Schaydi Schaydi^z\tndie^ dat Madjira vertrok-
iiaTer- ]{en was, keurde beft hier ook niet lang

alleen te blyven, maar liever een fpring-

N. i8r

&2te.

togt na Ternate doen, om te zien, of 165',

hy van daar meer volk herwaards bren-

gen kon.

De Heer de Vlaming ondertuflchen

vond goed,eenig volk op de pas van Ta-
noero te leggen, om den vyand den weg
na groot Ceram af te fnyden.

Ook bralc hy den zo Augufti l (5f 1 de
De ve-

vefting den Dwingeland af, en hchte die ^^S.|J'^^_

bezetting, die nu, alzoo de vyand na deij^^'^ff.'

Eilanden gevlugt was, geen dienft meer gebroken.

Voor ons konde doen.

Hy liet ook de moordenaars van Way- Moorde-

poeteh en Liëla , die veel Nederlands "^^" ge-

bloed vergoten hadden, den 26 Augufti

op Hila ftraften , alwaar 4Hoofd-Orang-
Kaja's van 't eerfte dorp (na 't uitfnyden

van de mcineedige tongen, aan drie der

zelve) gerabraakt , en een de hand afge-

kapt wierden. Drie wiei-den 'er geworgd,
en op 't rad gelegt, en if gc\leugcld

in 't water van 'tjagt de Leeuwerik afge-

worpen , en door ons volk daar dood ge-
flagen , hoedanig zy ook met de onzen
gehandeld hadden. Een OrangKaja wierd
gegeefleld,en ettelyken raakten voor hun
leven in de keten.

Zekere Moorlche paap van Lebele-
hoe , op de Reduit vall zittende , fprong

van boven neder, om 't verder te ont-

vluchten } doch de Heer de Vlaming liet

dezen verrader , die door deze fprong
zyn been gebroken had , weer boven
brengen , en die fprong nog eens doen

,

waar aan hy dood bleef.

Men had van den i. Juli af op Hila
mede gevangen gehad , 'toehaffdl^Heaou-

iven j en Hoelefelan , OrangKaja's van
Lebelehoe , Waufel'aa , en Layn , van
welke Seroeivay Lobeffi, oudile van Loe-
hoe , ons berigt had , dat zy met J\4a{lji'-

ra zamen gefpannen, en hem uitgekogt
hadden, om, als hy op de kuil van Hi^
toe de andre belpringen quam , hen ofde
hunnen geen quaad te doen. Zy wier-
den zeer naauw onderzogt , en zelf ge-
pynigd , doch alzoo men niet het minlle
uit hen krygen kon , zyn zy weer los

gelaten. Dat egter deze drie dorpen den
onzen noit zeer genegen geweefl zyn,
is ons by veel andrc gelegenheden geble-

ken.

Na deze verovering van Locki , en
Noelaa , begaf zich de Veldheer met
een kleene magt, pas van 500 foldaaten,

in 't begin van September na Ihamahoe i

doch zy , die zich wel 100 jaaren aan Die van

een op haren onwinbaren berg onthour Ihama-

den , en daar als een Regeering op zich '^"'^ ^^1

zelven gehad hadden , waien door 't ge- ovci.

rugt van deze gelukkige veroveringen,

j

en door de fchandelyke vlucht van Ma-
' djira , efi Schaydi , zoo verflagen , dat zy
drie van hunne voornaamüe OrangKa-

I ja's, Beftlök, en Telapia, Koningen van
l Z 3 Ihaj
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vanden
Vddheer
daM ver-

richt.

\ M B O
en den Priellcr Lil

l8l i

Iha, en Nollot

,

han, als voornaamIk locrvinkcn van al

les , ipet al hun fchietgcweer , aan

Znaken,

Jan Pays

bctreöen-

de. .

VVisfcl-

turiphdd

der Ter-

n.itjani.n.

ons

quamen over leveren , om de zelve te

ftraffcn , belovende nu aan Iband te ko-

men wooncn, waar op dan hare 7 vaft-

gehouden ürangKaja's losgelaten -, doch

deze drie weer vall gezet , en in 't Kaftecl

geplaatil: wierden.

Van Ihamahoe ftak de Heer de Fla-

ming na Latoe, en Haloy, den 7 Sep-

tember over, eifchende die genen, die 't

met Madjira gehouden hadden > doch

die niet vindende, nam hy hunne voor-

naam rte kinderen als gyzelaars mede.

Terwyl deze Heer nu buiten zworf

,

had de Heer Verheek met den Landraad

de voornaamfle Orang Toeha's van Ha-
tive en Tawiri ondervraagd, ofzyook
geen kennis van de zaaken van Jan Pays

hadden j doch zy hielden zich, wat goe-

de beloften men deed , van hen geen

leed te zullen doen , van alles onkundig,

verzoekende alleen eenige dagen daar na,

dat men doch Jan Pays, nog imand van

de zynen, oit meer tot OrangKaja's van

hun dorp aanftellen wilde, alzoo hy een

zeer trots man was, die hen als flaven

gehandeld , en dagelyks met Madjira za-

men geheuld had , ondertulTchcn keurde

men beft hem in deze maand na Batavia

te zenden.

Alle de volkeren van Hoewamohels
binnen- of Ooft-zyde waren nu ook weer
tot de onzen uit, en over gekomen (uit-

genomen die van La'ala, die zich aan de

moord van ons volk hadden fchuldig ge-

maakt) en wierden , ontrent ifoo zielen

fterk , op Loehoe onder den nieuwen
Capitcin Radja Gorma, zoon van den ge-

trouwen Abdul Rahhman, geplaatft, en

op zekere voorwaarden, als onderdaancn

des Konings van Ternate, weer in ge-

nade aangenomen, belovende Madjiratn

Schaydi voor hunne vyanden te zullen

houden, en niemand anders als den Heer
Landvoogd , als Stadhouder des Konings

,

en den Capitein Radja , te zullen gehoor-
zaamen j hoewel vele naderhand ons weer
verlaten, en zich by Madjira, en Schay-

di, na hun wederkomft alhier
,
gevoegd

hebben. Alles hier nu in redelyken ftand

zynde, befloot de Heer de Vlaming den
Capitein Laoet in de Xoelafche Eilanden

te gaan aantallen , en die Inlanders w^eer

onder Koning Mandarsjah te brengen,

te meer, alzoo de vyanden zich op Gi-
lolo hoe langs hoc meer verfterkten , en

nu voor de eerfte maal^^^^^^jj

1651 •

Groot
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I

groot gewafch van nagelen, befl:;xande wel
in zooo bhaarcn , alken uit Amboina
en de 3 Uliallèrs

verzameld , na Batavia.

Zyn magt dan op Hitoe bycen ge- De Vla-

trokken hebbende, toog hy met 3
jag-mingver-

ten, en zoo veel chaloepen, van daarna"'^'""*

Boero , en van daar na Xocla Befi , ter- jj:
"^*

wyl de Majoor Verheiden hem met de

Hongi volgde.

Hy quam den 9 Oftober voor Gay

,

en Xoe/a Be/t , liet eenige dagen de witte

vlag waajcn ; doch kreeg tot antwoord

,

dat zy niemand , dan alleen den Capitein

Laoet , Schaydi , wilden erkennen , of
gehoorzaamen , die kort te voren na
Ternate gevlugt wras , en daar eenige van
zyne fchepfels gelaten had , om die In-

landers aan zyn zyde te houden.

De Zeevoogd , ziende , dat hier wag- Loopt

ten maar tyd verliezen was , tartte hen^^*^^'"
i

ten eerllen met 70 foldaaten en 30 ma-gf °'^P''"

troozen aan , liep het dorp Gay af, en
ook alle de verdere op flrand gelegene

dorpen , tot Fatoemata toe , alwaar Ki-

melaha Terbile zich onthield, die nu met
alle de zynen na 't gebergte gevlucht

was.

De Sengadji van Xoela Mangoli eenKimclaha

groot Eiland, hier tegen over gelegen, ^"''''^»

quam ten eerften tot ons over, die de onzen|g^*""

veel dienft deed. Hy was de zwager
van terbile, en maakte, dat wy in kor-

ten tyd van hem , en van nog 1 6 voor-

name Ternataanen , alle van Schaydi's

gevolg, meerter wierden, die men ten
eerften vooraf na 't Kaftecl zond.

Hy verdierf hier niets , maar nam de-

ze volkeren alleen een nieuwen eed af,

waar by zy zich nader aan de E. Maat-
fchappy en den Koning verbonden.

Hy liet den Gnatohoedi met f Cor.a-

cora's hier, om 't verdre te verrichten,

fpoejende zelf na Manipa.

Ook zond hy zoo man met 2 jagten

na Ternate, om den afval, door 't over-

loopen van Calamatta begonnen , te flui-

ten.

Den 8 November keerde hy weer na DeVU-
Boero, alwaar de Capitcin Lieutenant J°'"8

van Outhoorn bezig was met alle de dor- Loehoe.
pen aan de Noord- en Zuid-zyde noch
eens door te loopcn , om te zien , of 'er

niets meer te verwoeften was. Hy quam
den 14 op Manipa, floeg zich by 't dorp

Loehoe aan de Noord-zyde aldaar neder,

en was van voornemen alle de vrugtboo-

men van dat Eiland uit te roejcn, om

4

dewyl de Ternataanen zoo wispelturig
|

daar door den vyand alle afbreuk te doen

waren, dat de onzen aldaar met veel re-

denen vreesden , dat ook de Koning zelf

wel eens tot hen ovcrloopen mogt
,
ge-

Ivk zyn broeder Calamata nu feeds hem
daar in voorgegaan was.

Hy zond voor zyn vertrek cgter ccn

ZogttcHy zogt ook die van Bonoa en Kelang

met zoetheid tot zich uit te lokken, vcrgecfi

welke laatfte in 't begin onze afgezanten <lie van

fchenen gehoor te geven > doch alzoo 't, ,,8 '«

I
& & ' r j lokken, ^

hen maar te doen was, om ze aan Land, j^^ ^^^

en in 't net te kr)'gen, zyn de onze, ditbctagc-

tydig
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i^ji. tydig gewaar werdende , het maar naau-

volg op

Bonoa

's Vyands
hoofd-

vefting

ontdekt.

lyks ontkomen.

Die van Bonoa betoonden zig genegen

tezyn, om v.cer tot ons en den Koning
over te willen komen ; doch als de Heer
de Vlaming den ip November nu voor

Bonoa quiim , was de Scngadji noch al

bang om af te komen, en verzogt 2. of

3 weken uitll:el,om met zyn volk nader

te fprekcn , en dan voor zyn Ed: te ver-

fchynen. De Veldheer , hen dien tyd

gevende, vertrok weer na Manipa, en

zond de Coracora's weer na huis, mits

dat zy 't Eiland Kelang noch eens moc-
ftcn over loopen.

Na dat nu de onzen op Manipa veel

en calappus-boomen bedorven,

en alles op dit Eiland doorloopen had-

den, zoo was door een troep van de Lieu-

Zagoe

tenant , Frans Male de hoofdvaftigheid

der muiters , hier in 't gebergte z uuren

agter Toeban, ontdekt, zyndc die plaats,

die hen Madjira , voor zyn vertrek na

Macafïar, belall had te verfterken.

De Heer de Flamingo dit ncft geheel

willende uitrocjen , trok 'er den 4 De-
cember met 1 fo foldaaten , en 1 66 Loe-
hocneefcn va. toe , vond dezen Heli Be-

far^ of grooten berg, byna ontoeganke-

lyk voor een enkel menfch , zoo dat hy
van deze onderneming reeds begon te

wanhopen j doch van den vyand door

fchcldwoorden zeer getergd , en by die

gelegenheid gemerkt zynde , dat 'er

andre plaatzen waren , van waar men
dien berg zou konnen begaan , zond

hy de Lieutenants Laurens Keiler, en

Frans Male,twee wakkere mannen, dcr-

waards, die zich die nagt in de ruigte

verborgen. Zy vielen den f December
op der vyandcn werken aan , en llocgen

'er hen hol over bol uit, zoo dat zy van

boven neder , de fteilte af na beneden

fprongen , daar zy rcgt in de handen van

Frans Male vielen , en weer op nieuw
klop kregen. Nu hadden de onzen noch

maar de agter-pagar j doch de Hoofdve-
fting niet , maar liepen met die zelve

drift en hitte ten ecrrten daar heen,

drongen 'er , na een geringe tegenftand

,

met geweld in , wierden 'er meefter

van , en dwongen de vyand ook hier van

boven van die vreezelylcp fteilte na be-

neden te fpringen.

Zy hadden om deze Vefling driedub-

blc ryen met voetangels en doornen ge-

legt, door welltc zy nu zelfs heen moe-
iten, wilden zy niet dood gellagen wer-

den. Doch de nieeften ontquamen het,

alzoo de onze hen daar niet konden vol-

gen , en men vond 'er maar elf dooden.

Sengadji Cowafa zelf bleef in de voetan-

gels zoodanig Heken dat de bode van den

Landraad hem byna zoude gevangen heb-

ben, en noch zyn geweer, en tulbant

K E R ig^
kreeg. löji.

Zy vonden 'er cenig flegtgefchut,dat
zy den berg affmeten , een metaal Jtuk, en
zes metaale baflèn, die zy mede na boord
namen.

Men deed de vlugtelingen door iit)e vyand

troepen vervolffcn , zoo dat zv Gcdwon-
^''^''j'''-"'"

•^
• j 11 •' '^^ eedwon-

gen wierden, om zich den 2.7 Oeccm-|(;nrich
ber op genade en ongenade aan ons over over te

te geven. Doch zy wierden in genade o^^'^o-

aangenomen , en hen alleen deze lalt op-
gelegt, om hunne overige nagelboomcn
om te kappen, en ider OrangKaja wierd
belall een van zyne zoonen tot gyzelaars

te geven.

Zy wierden tot dit afkomen 't mceft
bewogen door eenen Kalleboe , Orang
Toeha, of oudfte van Tomilehoe, die

by de onzen gevangen zat , en men beloof-

de, henij en zyn zoon, zoo hy dit uit-

werkte, hunne vryheid, 100 Ryxdaal-
ders daar boven , en dat men hem Orang-
Kaja van zyn dorp maken zou j doch,
zoo hy trouwloos handelde , zou zyn
zoontje by de beenen werden opgehan-
gen } dat egter maar een dreigement was,

om hem te llerker aan te zetten van ons

getrouw te blyven.

Agt dagen daar na bragt hy Sengadji

Cowafa met de meefte ürangKaja's by
ons af, en deed ze voor den Heer Zee-
voogd verfchynen. Hy vond niet goed
imand van hen jegcnwoordig te llraffen

,

alzoo 't nu de tyd niet was , hoewel hy
hen, en vooral Sengadji Cowafa , geen-
zins quyt fchold ; doch hy moell , tot

een beter tyd nog veinzen , alzoo hy,
by de overkomil van 't Macafiuars ont-

zet , vrienden , en geen vyanden , van
nooden had.

Hy , die maar blyde was , Manipa zoo
Lanoeroe

gemakkelyk veroverd te hebben, en nu vanBo-
zag , dat 'er van de belofte van den Seng- noa ons

adji van Bonoa niet quam, zond 'er i|ufgeval-'

jagten na toe, om de Rivier wm des Seng- ^^^^^
^

adji's dorp te bezetten , en te gelyk ook veroverd,

den Majoor Verheiden met een flaaf van
Lanoero , die men op 't flrand zette,

en die by zyn meellcr gekomen , alles

zoo wifl te befchikken, dat hy met des
zelfs broeders zoon, 'tahalile , weder by
Verheiden quam , alzoo Lanoero , die de
onze nu al toegevallen was, zelf niet me-
de komen kon , om dat door den Seng-

adji te fcherp op hem gepaft wierd.

Met deze beftclde en overlei den Ma-
joor Verheiden de zaaken zoodanig, dat

zy , na drie vergeeffe ondernemingen, den
tt December zekeren aanflag op des

Sengadji's vefting onder 't geleide van Ta-

halile nogmaal waagden , en toen daar

ook meelter van wierden , doch zonder

den Sengadji, die 't met de overigen ont-

vlugt was, in handen te krygen.

By deze onderneming was de Heer de

Vla-
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i6ji. Vlaviing zelf tegenwoordig, en 't was te

vcrwondcicn , dat hy zich in zulkcn

groot gevaar , als 'er uit ic wagtcn was

,

begeven had, al/,oo deze l'abaüte hem
ecnige dagen te \orcn onder een praatje

aan boord ^erhaald had, dat hy de zoon

was van zekeren Seke^ in de vorige

oorlogen door de h;. Compagnie ontliallt,

maar dat hy daarom aan zyne trouw

geenzins twyftelen moeit.

Nu was de affpraak , dat de Heer de

Vlaming te gezetter tyd 's nagts op ze-

ker teeken met een vaartuig vol ibldaa-

tcn in de I^vier komen zou , om
na 's vyands hoofd-velling door hem ge-

leid te werden. Het mislukte driemaal,

dat hy het teeken niet geven kon, waar

op hy den Heer Zeevoogd verzogt het

nog eens (fchoon hy al driemaal vergeefs

te rug gekeerd was) te wagen , alzoo nu

alles klaar was.

De Heer de Vlaming^ eindelyk weer

voor die Rivier gekomen, vond daar7«-

halile^ die hem , by flaauw maanhcht,

over eenen clendigcn weg, door een don-

ker llykerig Zagoc-bofch , waar in zy

wel honderdmaal lbuikeldcn,naeenjam-

mcrlyke marfch van twee uuren, wel digt

by dien berg, waar op de Sengadji zig

vérfterkt had, bragt, maar toen zag de

Heer de Vlaming eerft in wat gevaar hy

ftak , al zoo veele van zyn volk door de

duiilernis , en moeyelyken weg van hem
afgeraakt waren , en hy in 't geheel nu

ma;u 18 man (waar onder de Lieutenant

Keiler) fterk was.

Hy , egter moed fcheppcnde , zag kort

daar aan den vyand uit de velling de vlugt

nemen , en wierd tegen den middag ook

door lan Outhoorn onderfteund , die het

dorp der Lcllidiers, en Cambellefen , aan

de voet van den berg verbrand , maar

geen inenfch 'er in gevonden had, oor-

deelende, dat zy door 2. vrouwen, die

in 't veld lagen, al vroeg verklikt wa-

ren.

Op Lanoerö's raad wierd rondom den

berg de vlugtclingen toegeroepen , dat

zy maar afliomen , en lien geen leed ge-

fchieden zoude, dan alleen dat men 'top

den Sengadji^ als oorzaak van alle deze

moeite verhalen, en hen nevens al hun-

ne goederen vry laten zou , waar op aan-

llonds \eelen tot ons over quamen, wel-

ke den Heer Zeevoogd onder Lanoero

aan dit Rieviertje plaatfte.

OndcrtuOchen maakte zich de Seng-

adji met 't overige volk weer op een

andre plaats vall> weshalven men hem
op nieuYv^ aantallen moell.

Lanoe- Terwyl de Heer de Vlaming van daar

roe va- vertrokken whs , latende de vcrdre zaakcn

geven, aan den Majoor /V/j«V^h bevolen, wierd

Lanocroe door eenige Inlanders (zoo men
glit) vergeven , immers hy quam kort

N S C H E
daar na te llerven, en veel van diemein- i'^sj.

ecdige fchclmen liepen weer na den Seng-

adji^ gevende die plaats , daar zy lagen,

ook trouwloos aan hem over, dat ook
den Sengadji hoe langer hoc haidnekki-

ger maakte. De Majoor Verheiden be-

legerde hem daar, vernemende, dat 'er

vele van Leflidi en Cambello by hem
waren.

De Heer Zeevoogd had ondertuflchen Twcs
's vyands drinkwater afgefneden , en twee veilingen

houte veilingen op de wegen, die der-, "^Sc-.

waards liepen
,
gelegt , Hals-toc d'cene ,

"

'

en d'andrc Dorltenburg genaamd , waar
door zy wel tot het uiterlle gedwongen
wierden, doch alzoo zy zoo naauwdoor
de onzen niet hadden konnen bezet wer-
den , of zy hadden nog eenige openin-

gen behouden , zoo hebben zy middel
gevonden , om het in Januari löfj weer
te ontkomen , verlatende met die vefting

ook te gelyk het geheel Eiland.

Na deze twee veroveringen, en na 't DeCar-
verplaatfen der Caybobers op Loehoe, bobeisep

quam de Heer de Vlaming den i f dito Loehoe

weer aan 't Kalleel, alwaar hyverfchei-^'"^'*^''^"

de boosdoenders voor zekeren Raad

,

bellaande uit den Heer Zeevoogd
zelf , den Landvoogd , den Opper-
koopman Cos ^ de borger Capiteins,

Henrik M-^ynandszoon , en Barettt Janszoon,

en Craan Leendertszen , tolk der Tcrna-
taanen, ftraffcn deed.

Kimclaha Tcrbilc, en nog 11 voorna- Terbilc;

me Ternataancn, fchuldig aan hoog ver- S^^"''"

raad bevonden , als hebbende den hoofd-
muiter Schaydi tweemaal ondcriland ge-
daan, wierden ten zwaarde gedoemd.

Be/dok, Koning van Iha, enTbelapia,

Koning van Nollot wierden mede ver-

wezen , om onthalil te weiden, en om
hunne rcgtcrhandcn te verliezen.

De Paap Lijfaloan , die zich als bode
had laten- gebruiken , wierd gedoemd
om gerabraakt te werden.

De andre min fchuldige Ternataanen
zouden, nevens de vrouw en kinderen
van Terbile^ na Ternate gezonden werdenj
doch de uitvoering van alle die rechts-

plegingen wierd uitgeileld,tot dat de Heer
Zeevoogd met de Manipeefe OrangKa-
ja's zou vertrokken zyn, en had den 5
Februari zyn \oortgang.

Die van Ihamahoc wierden ook , om Dievsn
alle verdere moeite met hen voor te ko- Ihama-

men , met hunne 7 dorpen onder P«?;'i"^enicdc

T'oeheft op Loehoe gcplaatll,dochdievanj°^g^'

Siriforri alleen uitgezonderd , om dat die plaatft.

vrywillig wilden Chrillen werden , en
men lag hen een boete van 200 Ryx-
daalders voor den Koning op , aan welke
nogtans Tocbefi's Campon, om zyne be-

wezen trouw aan de E. Maatfchappy,
niets betalen zou.

De Heer de Vlaming had buiten deze

nog
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nog 8 OrangKaja's van Manipa aan 't

Kalleel , als Sengadji Cowafa , die van

Tocban,Tomocwaia en Carbou , die hy,
om andren aan te lokken, wel handelde,

gevende aan de laatlle , om dat hy de

verftroide Manipeefen afgeroepen had,

loo Ryxdaalders tot een vereering.

JanPays Den 4 Februari was ook Jan Pays^
weerhier. Hhoekom van Hative, bevorens na Ba-

tavia gevoerd , weer gekomen, met or-

dre van haar Edelheden om zyn zaak hier

af te doen , dat is , hem vry te fprckcn

,

of wel te Ihaffcn , na dat men de zaak

bevinden zou.

Daar was al voor langen tyd tyding in

Araboma, dat hcrwaards een Macaflaar-

lè Vloot van 100 jonken met 600 man-
nen ten deele onder Dayn Bolecan , ten

deelc onder Madjira^ Hond te komen,
van welke men egter diep in Febioiari

Macaf-nog niets hoorde. Dierhalven dagt de
faarfche Heer de Vlaming na de Xocla's met eeni-
Jg^^'^'^°Pge jachten en chaloepen te gaan, in ge-

dagten zyndc haar daar te ontmoeten}
dog kreeg op Manipa tyding, dat 'er al f
jonken op Boero's Zuid-zyde by Way-
famma aangekomen waren , wcshalven
hy fpoedig daar heen toog , ontbiedende
den Majoor Verheiden van Bonoa , om
met het geheele leger ook daar ten eer-

flen by hem te komen.
Aange- Men vond geen jonken, maar weleen

klcene vefting, door de Macaflaaren ge-
maakt. Men tafte hen aan ; doch zy
verweerden zich dapper. Eindelyk dwong
hen Frans Male , door 't innemen van
een heuveltje , van waar men in hun
werken fchoot,de fterkte te verlaten, waar
in een kort metale lluk

, 4 haken , eeni-

ge musquetten , nevens weinig verbrande

ryft
,
gevonden wierden. De onzen had-

den z dooden en 14 zware gequctilen

hier bekomen. Men vond ook 2. jonken,
die men verbrandde.

De Heer de Vlaming liet de Boerone-

roneei'en fen ook vergiffenis toezeggen , zoo zy
te ver- wilden afkomen, doch de gidze Moefa,
geeft ge-

j^, plaats van deze boodfchap te doen,
nadeaan--. » ^ n r r j r.

geboden, ipande met Codjali , zoon van den Se-

ngadji van Loamite , zamen in zeker ver-

raad , dat den Majoor Verheiden byna 't

leven zou gekort hebben , de onzen wys
makende, dat Codjali afkomen zou, ver-

zoekende alleen , dat deze of gene offi-

cier hem wilde komen afhalen op zeke-

re plaats die onder hen bepaald was.

De Majoor Verheiden begaf zich na
die plaats , tuflchen Loamite , en Hat,

wat van de fchepcn leggende, alwaar hy
Codjali vond, die al van verre de hand
uitrtalc , op dat Verheiden aan land ftap-

tail,

DeBoe-

pen en hem ook de hand geven tou.

geen quaad denkende.De Majoor
,

ftak de hand uit j doch naaulyks zes flap-

pen voortgegaan zyndc , zag hy, na dat

II Debl van Amboina.

K E N. i8j
Codjali met een wonderlyke verbaaftheid ï<5;3.

even uit zync handen geraakt was , een
troep gewapende lieden uit het bofch
fpringen, die met toraanen en werp-py-
len hevig op de onzen fchooten , waar door
wy een foldaat verloren.

De verbaasde fcheppers begaven zich
te water, en aan 't zwemmen , en de
Majoor raakte met veel moeite agteraan
.'t fchuitje , daar hy aan hangen bleef,
tcrwyl de foldaat , die voor opzat

,
ge-

durig dreigde op hen te fchieten , waar
door de onzen met hun 4 a f weer in 't

fchuitje raakten, en na den Heer Zee-
voogd roeiden , verhalende, hoe zy daar
te gaft gcweeft waren.

Sengadji Cöw^/ï , verdagt van hier ken-
nis af gehad te hebben, wierd vaftgezct,
doch hy will met zyn vleien zoo veel
fchynredenen van zyn onfchuld by te
brengen , dat men hem zoo aan dit ver-
raad, als ook aan de moorden, voor 2
jaren op Manipa voorgevallen, onfchul-
dig hield.

Aangezien men nu zeker bericht had , Bericht

dat Madjira al in November van Macaf- ^^i^§5"^

Hu- afgefteken was, zoo gifte men, of •'''*•

hy niet wel in de Xoelaiche Eilanden zou
mogen roeften. Weshalven de vierfche-
pen gehouden wierden , om rondom Boe-
ro en Manipa te kruiflcn , terwyl zyn
Ed: den Majoor Verheiden met de verdre
magt zond, om de overige nagelboomcn
op Hoelong te fchillen.

Uit Ternate kreeg men nu ook tyding DeKo-
in Maart löfj, dat de Princen C«/iï»2«^ "'"S/net

ta en Manila met den Koning hunnen dl" ver-
broeder weer verzoend, en dat hem de zoent.

fterkte der wederfpannigen op Gilolo,
nevens den Goegoegoe Kaitsjili Moefa,
en den Capitein Gigoge van Gilolo over-
geleverd j doch dat Schaydi en de Hhoe-
kom het pas ontkomen, en na Saboe ge-
vlucht waren, daar zy 't ook niet lang
zouden konnen harden. Calamatta gaf
voor, dat alleen de de reden van zyn o-
verloopen geweeft was, om deze Prin-
cen tot bevrediging te bewegen, of, zoo
zy niet wilden aan de hand komen , hen
dan over te leveren, dat idereenjuiftvoor
geen zuivre munt aannam, hoewel het
fyn genoeg bcdagt was.

In dezen tyd verbood de Heer deVh- 'tVer-
ming, hy een placcaat,het verkoopenderkoopen
nagelen , alzoo de Chineefen veel vuile '*«' "^ge-

nagelen opkogten, en, om niet 'er aan !""/"

te verliezen , die zoo weer aan de E.
Compagnie leverden, dat maar gefchil-
len over en weder gaf.

Hy keerde den i f dito weer na 't le-

ger ontrent Erang, daar noch vcelnagel-
boomen uitgeroeid , en veel drooge na-
gelen verbrand wierden.
De Ihamahers

, geen zin hebbende,
om op Lochoe te woonen , zyn vrywil-

A a lig
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1653. lig van hun land na Ceram , een weinig

bewcllen Lntoc gevlucht , dat zich de

onzen niet eens aan trokken.

Mticaf- Den 17 Maart de Heer Zeevoogd,
foaren. voornemens, de Macafllxaren na dcXoe-

la's noch eens te gaan op zoeken, wierd

liunnc Vloot, zoo als hy ontrent Mam-
pa's Weft-einde w;vs, gewaar. Zy qua-

men 40 jonken ilerk , vlak op hem aan •,

doch als zy onze fchcpcn in 't oog kre-

gen zochten zy fcherp by de wind op

benoorden Manipa om te loopcn.

De Heer de Raming , alom kennis van

hunne komft gegeven, en de Coracora's

fpoedig by zich ontboden hebbende,

zocht ten ecrften bezuiden Manipa om
te komen, om hen in zee aan te treffen^

doch de wind diende hem niet, en de

Coracora's quamcn vry langzaam by de

hand , waar door twee voorloopers der

Macaflarcn op Kclang by Salatti behou-

den in de Ricvier quamen.

De andre tragtten door 't Naflaufche

gat te raken, dat onze fchepen zogtcn

te beletten, die hen wakker met 'tfchip

Zas van Gent aantaftten.

OpAflTa- Zy verloren 'er 1 jonken , doch de an-

hocdi. dre quamen behouden in de Ricvier van

AfHihoedi, daar zy zich ten ecrilen zoo

verfchanrten , dat wy hen met ons gc-

fchut weinig nadeel konden doen. Men
zogt dierhalvcn met den vyand in een

minnelyk gefprek te komen, ten welken
einde de bloed-vlag ingehaald , en de

witte vlag bygemaakt wierd.

Men deed hen weten , dat zy door

Madjira bedrogen , en dat hier geen na-

gelen ter wereld meer voor hen war^n

,

en, zoo zy in vrede vertrekken wilden,

de Zeevoogd hen een pas geven , en

om de reizc goed te maken, al hun \-y[\

voor geld overnemen zou.

Gefprek De Macaflaarfe Zeevoogd , Dayn
met hen. Bolecan zcide, dat zy juift niet gekomen

waren, om de Nederlanders te beoorlo-

gen , maar om hunne geloofs-genoten

,

die , volgens Aladjira's zeggen , tot het

Chriilendom gedwongen wierden , te

helpen , dat immers voor een klare aan-

zegging \'an oorlog moeft opgenomen
werden , alzoo 't Madjira tegen geen an-

dren als tegen ons had.

De Heer de riamingYiCi dicrhalven de

bloedvlag weer waejen , om te toonen , dat

hy hem zeer wel vcrftond , en liet onze

fchepen den i April niet weinig op hunne

werken fchietcn ; makende op Noefia Ni-

toe een houte llerktc tegen over de zelve.

Hy zelf liep na 't Zuiden by de zoute Ric-

vier, in welkers binnen-Mcir \zy hunne

jonken gehaald hadden, veroverde daar

hunne werken, en verbrandde
3
jonken.

Veftingen Hy maakte ook aan de Zuid-zydc der

tegen hen Ricvier cen batery met een fchoonehou-
opgcwor-jg

vefting, die hy den MacalTaarfen Bril

noemde } doch die hem f man kofte,ccr i6jj;

zy voltoyd was. Men vond nog z jon-

ken in de Rievier , die mede verbrand

wierden , tervvyl andre bezig waren daar

noch een kleenc vierkante veiling. Voor-
burg genaamd, op te werpen, om den
vyand zoo veel meer afbreuk te doen.

Na dat nu de Heer de Flaming hier op
alles goede ordre gefield had , vertrok

hy den
2,
f April na 't Kallecl, alwaar

hy hoorde, dat de Koning van Terna-

te den Hhockom Laulaia, en Capitein

Gigogo had doen doodcn, dat hem aan-

leiding gaf, om de zaak van Jan Pays

ook eens by der hand te nemen.

Hy liet hem den 2,p dier maand in den Crooten

Landraad komen, daar hem alles, dathyinTerna-

genoegzaam al beleden had , wierd voor- ^' Re-

gelezen ; doch 't geen van hem nu weer
ontkend wierd, zeggende , dat hy dat

door de pyn maar beleden had. Dewyl
nu de Heer de Flaming ook eenige ont-

lleltenis in verfcheide OrangKaja's be-

fpeurdc,deed hy den Raad voor dientyd

fcheidcn , voorgenomen hebbende deze

zaak in zynen Raad van politie af te

doen.

Hy liet hem , om te toonen , dat hy
zyne belydenis niet meer van nooden,en
klare bewyzen genoeg ten zynen lafte

had, den f May de dood aanzeggen, en
voor zyn oogen een houten kruis ver-

vecrdigen, om hem te doen zien, wat
ftraf men hem aandoen zou , om hem
dus te eerder tot belydenis van zyne mis-

daad te brengen.

Hy deed ondertuflchen nog een tocht
na Honimoa, om met de Uliaflerfe O-
rangKaja's over de vlugt der Ihamauwcrs
te Ipreken , welke laatlle de ftoutheid

hadden den p May onze gezanten op E-
lipapoetch in 's mccfters huis vyandig

aan te tallen, en ook hunne Orembaey in

Hukken te Haan , waar over zyne gezan-

ten zicii eenigzins door z Coracora's , die

hen op de vlugt dreven , gewroken, en
de zoonen van 2 llokoude Alfoereefe Ko-
ningen inede gebragt hebben , die men
met 3 kanon-fchoten en eenige charges

ingehaald , eenigen tyd 'er na ecrlyk be-

fchonkcn , en weer na huis gezonden
heeft.

Daar op vond men goed die van Iha-

mahoe, als ook die van Latoc, Haloy,
en Roemakay , die hen onderlleund had-

den, (hoewel daar na onfchuldig bevon-

den) voor vyandcn te verklaren, en de

cerfle voor ecuwig hun land af te ne-

en dat onder de Chriltenenmen van

Tochaha, Papero, en Itawacka , te ver-

deden , voegende deze dorpen op Ha-
toewana byeen, en belallcndc hier een

houte vefting met 2 punten te maken,
om hen te dekken.

Daar op keerde zyn Ed: den 18 weer
na
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na 't Kafleel, alwaar hy den verloften

Molukfen Landvoogd , den Heer van den

Bogaarde vond, diens voornemen was,

ten eerften na Batavia te zeilen. De Heer
de Vlaming

,
genegen het oordeel van de-

zen Heer over de zaak van Jan Pays te

hooren, beley ten ccrften vergadering,

en liet hem voor de zelve vcrlcbynen,

alwaar hy beleed , wel kennis van hun

voornemen gehad , dog 't zelve noit toe-

geftemd te hebben j niet tcgenftaande

alle zync medegevangenen hem van het

tegendeel overtuigden.

Dewyl zyne fchuld aan den raad klaar

gebleken, en men egter van oordeel was,

dat het openbaar te regt ftellen van een

man van zoo veel aanzien by den In-

lander, dikwils opfchudding onderde In-

landfche Hoofden zou konnen geven,

vond men goed hoe eer hoe liever , dog
ilil, en by nagtj zyn vonnis uit te voe-

ren.

Dit is in de nagt voor den 21 May ge-

fchied, op welke eerft LeJJi, Orang Ka-
ja van Wakkafihoe, mede aan 't zelve

verraad fchuldig , voor den dag quam

,

beklagende zich zeer van alleen door Jan
Pays hier toe gebragt te zyn. Hy wierd

onthalft, nevens andere OrangKaja'svan

Hitoe en Hative, al \\id\<i.c Jan Pays

aanzag.

Daar op wierd ook hy zelf, in 't bid-

den nog zynde , (en dus in fchyn als een

Chriften ftervende) onthalft , en gevie-

rendeeld. De hoofden dezer twee hoofd-
verraders wierden op de groote zaal , met
een toegedekte mat gebragt , en daar tot

's anderen daags gelaten , wanneer al de

OrangKaja's, die men hier mede fchul-

dig aan hield te zyn , daar zamen geroe-

pen wierden , om , zoo men voorgaf,

met hen ergens over te fpreken.

Zy quamen daar al vroeg 's morgens

ten zes uuren, nog niet het minfte van

't uitgevoerde vonnis wetende. De Heer
de Vlaming fprak hen eerft zeer ernftig

over 't venaad van Jan Pays aan, daai'

byvoegende, dat, aangezien zyne fchuld

den rechter klaar gebleken , hy daar over

ook geftraft was , waar op zeer fchielyk

de mat wierd opgeligt , daar zy de quar-

tieren en koppen dezer twee mannen za-

gen leggen , dat by veelen van hen een

groote ontftcltenis , en een doodelyke

verbaaftheid gaf, om welke aanftonds te

fluiten hy een algemein zocn-fchrift op-

lezen liet , waar by hy de anderen die men
mede fchuldig hier aan kende, voor de-

ze reis hun misdaad vergaf, verbiedende

malkanderen hier in 't toekomende iets

af te verwytcn.

Men vond egter goed , 8 perzoonen

uit Hative, mceft vrienden \2XiJanPays^

als ook de vrouw , en kinderen van Lejjï^

de vrouwen , broeders , en kinderen van

K ^^. i-tf

Hat'tb Heloe ^ Lecatotlin^ en Pahoe van 1655-

Ocricn, Paffe van Lebelehoe, en allede

geftagten der vlugtige Oeriëneefen , uit

deze Landen te bannen ; hoewel nader-

hand nog ecnige op voorfpraak der Hi-
toeefe OrangKaja's verfchoond zyn.

Daar na wierden de beide Hoofden
der verraders op de markt op 2 paaien
ten toon , en de bouten op de openbare
dorps-wegcn , rondom 't Kafteel gefteldj

hoewel 't hoofd van Jan Pays , op ver-

zoek der vrienden , en op verleend ver-
lof afgehaald , en in koftelyke petola's

begraven wierd.

Dit was htttin^cvAn Jan Pays, een Jan Pays

man, die fchoone, ja ongemcene gaven befclire-

bezat , en voor een Amboinees , ontrent
^^"'

de kennifle van 't Chriftendom zelf het
zoo verre had gebragt, dat hy al me-
nigmaal als Proponent gepredikt , en de
Prcdicanten hoop gegeven had , om met
'er tyd een wakker amptgenoot van hem
te maken ; doch naderhand door den
Heer Demmer , Hoofd van Hative (wel-
ke plaats egter anderen regtveerdigertoe-

quam) gemaalvt , en meer van een groo-
te ftaat-, dan kerk-zugt^ bezet zynde,
wierd deze man, reeds eerzugtig genoeg
van zich zelven , nog veel opgeblazenctj

en kreeg den tuit in 't hoofd van zich
hier Koning der Chriften-Amboineefen
te maken , met onderling befprck tuf-

fchen hem en Madjira , dat die laatftc

Koning van de Mooren zyn zoude.

Zommigen meinen , dat zyn grdotc
pragt en wereldfche ftaat , die hem tot

fchulden vervallen deed , andere dat ver-

fcheidc ongelukkige bczendingen , waar
in hy gebruikt wierd , hem tol dit ver-

raad hebben overgehaald j doch andre
meinen , dat een voorgenomen wraak te-

gen den Heer de Vlaming alleen oorzaak
daar van geweeft zy , ontrent 't welk
zommige van gevoelen zyn , dat die

wraakluft in hem ontftont , om dat

die Heer, ziende, dat hy zyn magt in

deze bczendingen te verre, en tot ons
nadeel uitftrckte, die buiten zyne ver-

wagting introk, en hem daar door geen
kleene krak in zyn fatzoen en beurs gaf.

Zommigen egter , die de zaak beter m.ei- Verfchei-»

nen te weten, die ook te dier tyd ge-derede-

Icefd , en my alle omftandigheden mon- "'^" ^*"

dehng verhaald hebben , oordeelen, dat^JJj^""

Jan Pays over zekeren fchop, die hem
de Heer de Vlaming, als hy een trap op
quam , in dronltenfchap en zeer befchon-

ken
,
gegeven zoude hebben , zoo wraak-

zugtig geworden zou zyn , dat hy zwoer
hem dit betaald te zullen zetten , en het

noit te zullen vergeten.

Indien dit laalfte al waar was , zoo
moet men bekennen , dat die man zich

zeer verkeerd op de E. Maatichappy,

die hem niets misdaan hadde , en niet op
A a 2 dan
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den Heer df Vlaming gewroken heeft >

belialven dat ook die Heer noit de nanm

van zich dronken te drinken, maar in

tegendeel de roem gehad heeft , v.in al-

tyd zeer matig en niigteren geweeft te

7.yn.

Had 'jan Pays zich by den predik-

llocl gehouden, hy had Z}n hoofd nio-

gclyk noit door 't zwaard verloren ; dog

mag men de bclydenis v;ui Lejji wegens

hem gelooven, zoo is zyn Chrillelykge-

loove maar voor den uitcrlyken i'chyn,

dog hy in zyn hert voHlagen Moorfch
gcwecïl. Een zaak , te lichter aan te

N S C H E
wel in de klem , doch met zulkcn fchan-
delyken naam van overgave by hun Ko-
ning te komen , ftont hen gcenzins aan:

waar door dan deze handeling te niet

liep, de bloed\'lag weer opgchaalt , en
niet weinig op hunne werken gcfchoten

wierd.

De Heer de Vlmn'tng^ niet konncnde

nemen, alzoo men hem 's nagtsookdik-

7yn ver

vanger.

Stilftand

met de

Macalfii-

reii.

ken.

:bro-

wils met een tulbant betrapt heeft , die

Madjira hem vereerd had.

Men zegt, dat de omtrekken van zyn

wezen niet goeds en verbeelden, en dat

men den fchelm uit zyn oogen zien konj

zoo dat het te verwonderen is, wat dog
die wakkere Heer Demmer in hem ge-

vonden heeft , om hem zoo fterk te be-

gunftigcn, en nog veel meer, wat haar

Edellieden bewogen heeft , een gouden
keten aan hem te ichcnken.

Hy wierd als Hoofd van Hative door
jindreas de Fretis , zoon van dien genen

,

die 'er 'Jan Pays onregtveerdig buiten ge-

houden had, vervangen.

ündertuOchen vond de Heer Zee-
voogd hoognoodig, dat 'er nog 3 ftecne

Reduiten op de kuft van Hitoe gebouwd,
en dat de i punten op Hila verbeterd

wierden, 't welk de Hitoeëfe OrangKa-
ja's, op zyn voorlfel, beloofden te doen.

In 't laatft van May, in 't leger weer
gekomen , bevond hy tot zyne gi-oote

verbazing , dat de Majoor Verheiden bui-

ten laft , en op een zeer flegr voorgeven,

van een pas tot hun vertrek te willen

verzoeken, met de Macafliiaren ftilftand

van wapenen, tot groot nadeel voor ons,

gemaakt had , in welken tyd van ontrent

3 weken zy zich van alles rcdelyk wel
voorzien hadden.

De Heer de Vlaming dan liet de Ma-
canaaren,alshy op Ailahoediquam, nog-
maals aanbieden , dat hy hen vry zou la-

ten vertrekken, indien zy Madjira, Ri-

djali (met hen nu over gekomen) en de

vcrdre muiters overgeven, en hunne na-

gelen voor de gemecne prys aan ons wil-

den overlaten. Zy gaven tot antwoord

,

dat zy geen magt hadden , om met ons

contracten, buiten weten van hun Ko-
ning , aan te gaan. Dat ook Madjira
niet by hen , maar in de ftraat van Boeton,
van hen afgedwaald, en dat /?/W;W;t'zoek

was, 't zcdcrt de onzen zynjonk verbrand

hadden.

Hy bood hen andermaal hun vertrek

aan, zoo zy zich maar op genade en on-

genade overgeven, en bekennen wilden
van hem overwonnen te zyn. Zy waren

i6n-

Ma dj ir»

bedenken waar Madjira bleef, einghem^M"'^'?^
j T , .

•

r I
Vlamine

den 21 Juni i6f3 met 2. Ichepen, zoOn,jsge.

veel chalocpen, en 100 foldaatcn opzoc- loopen.

ken, in hope van hem op een van de
Xoelafche Eilanden te vinden. Hy liep

dan eeril na liocro's Zuid-zyde ; maar
was hy benoorden om na Manipa gc-
ftevent , zoo had hy hem in den mond
geloopen : alzoo Madjira den ip Juni
met p Coracora's, en een Tsjampanvan
Bangay op Manipa was gekomen, zon-
der dat ons door den mcineedigen Seng-

adji Coivafa daar van eenige kennis, dan
cerft vyf dagen daar na

,
gegeven wierd.

De Heer Zeevoogd ondcrtuflchen Deshat^
hier van onbewull , had op Bocro's Weft- ftens ver.

zyde vcrfchcidc weer opgebouwde dor- !^''-'^^''S

pen vernield , en ftak van daar na Xoela xoek-
Befi over; tcrwyl hy z fchcpen na Xoe- fche Ei-

la Mangoli voor uit zond. Op Gay ge- landen,

komen , wilde hem niemand te fpi'aak

ftaan, en ook in geen der andre dorpen,
tot Fattoemata toe. Hy vond 'er ook
geen volk , alzoo die op zyn komft al-

les verlieten, en de vlugt namen ; maar
de oude Hhockom , by hem komen-
de, verhaalde, hoe de Maca(T;iarcn daar

over eenige maanden geweell, en alles

bedorven hadden. Dat ook Madjira
y

van zyne makkers in de llraat van Boe-
ton afgedwaald , eenige tyd 'er na daar

mede geweelt , en nu maar pas na Boero
veitrokken was.

Hy leed hier veel ongemak, flaandc Lyj
zich eerfl by Fockoeve , daar niets te ha- daar

len was, met 2. chaloepcn neder, alzoo S^oot ge-

hy nog geen der fchcpen hier vond. Na-
derhand quam hyhy Sengadji Soegi ,hoo£ói

van 't dorp Mangoli , die hem zoo veel

ondcriland deed , als hy. kon ; dog hem
raadde van deze elendige en gebrek kely-
ke plaats te vertrekken, en by hem op
Waytima te komen, daar hy zich nu,
uit zyn eigen dorp Mangoli verllootcn

zynde, ophield, en zedert de koniil der

Macaflaaren gebleven was , om dat al de
Eilanders hen toevielen. Die van Way-
tima hadden hem cindelyk , na dat hy
zich lang in 't bofch opgehouden , en
van wortels geleefd had , ingenomen >

maar, by de komit vinAfadjira met zyn
drie Coracora's, voorgevende, dat hy
ging, om 't Kallcel van Ambon in te

nemen, was ook hier alles in rep en roer

geraakt , zoo dat hy zelf hier nu nog
niet te zeker was.

De Heer de Vlaming , dit alles hoo-
rcnde

,

I

brek.
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rende , vertrok den 8 Juli met een cha-

loep en 70 man, na 7 dagen' in groote

armoede op Focköeve doorgcbragt te

hebben , van daar, om de Ichepen by
Xoela Mangoli op iteven te loopen ; dog
kon by den Oolt-hock, door de zware

zee, 'er niet boven komen.

Hy liep dan te rug , van meyning
om op Fattoemata aan te gieren, alzoo

2yn volk grooten honger leed. Dit mi-

fte hem weer j zoo dat hy eindelyk op

Waytima quam, daar hem Soegi weer na
vermogen hielp

,
gelyk hy ondertuflchen

het dorp Mangoli afliep , en aan dezen

Sengadji weer overgaf.

De andre chaleep , op de fchepen uit-

gezonden , bragt berigt , dat het fchip

Banda eerll op Batsjan vervallen , en daar

na , by die chaloep willende komen

,

weer door den ilroom na de Moluccos

,

en na Ternate vervoerd was , wetende
van het tweede fchip , of 't jagt de Zee-
meeuw, niets te zeggen} hoewel men na-

tJcrhand hoorde , dat het al willens na

Batavia verdreven was.

Hy liet derhalven 2. Lieutenants en ec-

nig volk met eene chaloep op Waytima,
om de boflchen daar te doorkruiden , en
de nagelboomen verder te bederven , en
vertrok met de andre en de meefle man-
fchap na Ternate, daar hyden 10 Augufti

op Batsjan, en den 14 dito met dien Ko-
ning op Ternate quam.

Terwyl hy hier was, befloot men Sai-

di , Koning van Tidore , den oorlog aan

te kondigen, om dat hy de Ternataanfche

en Ambonfche muitelingen doorgaans ge-

ftyft had , welke afkundiging den 10
Augulli gefchiedde. Men gaf 'er den Ca-
lliliaanlèn Landvoogd kennis af, met
verzoek , om zich met den Tidorees niet

te bcmoejen.

Daai- op verfcheen de Velheer, ver-

ftaande dat Madjira met 5 Coracora's , en

p Tsjampans, weer in Ambon gekomen
was, en den zoon van Sengadji Cozvafa

weer gebragt had , den 10 September
weer in 't leger voor AfTahoedi, daar hy
met groote blydfchap ontfangen wierd

,

gelyk hy niet min bly was , vindende

daar 't jagt de Leeuwerik met i lo wak-
kere foldaatcn , en ccnige koebeeften,

door den Capitein Lieutenant , van Out-

hoorn , uit Banda hier gebragt , dat won-
der wel quam , alzoo 'er veel volk ziek

geworden , maar door dit beeftiaal , en

andre ververfching , weer rcdelyk ver-

frill was.

Egter zogt de Heer de Flamingo zyn
volk ergens anders toe noodig hebbende,

zich van de Macafliiarcn te ontflaan , wes-

halven hy hen weer een vrye pas aan

bood, mits de nagelen hem over-, en

ecnige Oftagicrs onder hem op de fche-

pen Utendc. Zy wilden wei vertrekken,

i'553
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maar van 't andre niet hooren > en daar
op ging den oorlog weer aan. Hy brak
de fortjes Voorburg en Na-by, weer af,

vcrfterkte de groote vefting , en benacuw-
de den vyand te water en te land, zoo
veel hy konj hoewel hy wel merkte,
dat zyn magt wat kleen was , om 't overal
waar te nemen.

Madjira hield zig nog op Kelang,
fchoon 't voornemen der vyandcn fchecn
te zyn, om zich op Manipa, alzoo daar

Zagoe-boomen waren , neder te flaan.

Om dan de zaken in een beter ploy te

brengen
, keurde de Heer de

^^^'«'«^Bat^^j
beft , zelf nog eens na Batavia te gaan

,

zoo om meerder hulptroepen te halen

,

als om haar Edelheden een net bericht
van alles met den mond te geven.

Voor zyn vertrek belaltte zyn Ed:,
dat men de bezetting op Manipa opTo-
milehoe leggen, en dat de Opperkoop-
man Cos met de Coracora's een inval in

de Papoefe Eilanden doen zou, om de
zelve over hun zee- en land-rooven te

ftraften.

Hier op vertrok hy den zi. September
i5f5 met 2 fchepen uit Amboina , en
quam den 4 O£tober op Boeton , diens

Koning over zyne wedcrfpannige onder-
daanen klaagde, die hem gedreigd had-
den zelf op 't lyf te vallen , om dat hy
de Ambonfe muiters niet had willen
helpen; weshalven de Heer de Vlaming
hem met ecnig volk en oorlogs-tuigen
byfprong.

Hy ging van daar na MacafTar , zen-
dende twee brieven , door welke hy den
Koning en den Prins Patingaloan tragttc

tot vrede te bewegen , en tot dien einde
verzogt,dat men met hem ecnige gezan-
ten na Batavia wilde zenden j dog zy
waren daar toe gecnzins op dien tyd te

brengen , en zonden alleen een brief aan
zyn Edelheid.

Hy hoorde hier ook van twee Portu-
geefche Paapen , dat 'er i co jonken ge-
reed gemaakt wierden, om na Amboina
te zenden > waar op hy zyn rcize na Ba-
tavia vcrhaaftte , daar hy den 1 8 Oftober
quam

, gevende ondertuflchen met een
chaloep aan den Landvoogd van Amboi-
na kennis van een tweede Macaflaarfchc

Vloot , die hy te wagten had , om zig te-

gen de zelve te wapenen, en te beletten,

dat zy , volgens hun voornemen , den
Roodenbcrg, omtrent het Kafteel, niet

mogten innemen, om van daar het zelve

te bcnaeuwen.

De vyanden op Afllihoedi , by 't ver-

'

trek van de Heer de Vlaming verademing
bekomen hebbende, zogten met f jon-

ken en 400 man na Macafllir den honger
te ontvlugten; dog wierden pas in zee,

aangetaft , en een der zelve door de on-

zen veroverd j dog door onvoorzigtigheid
A a 3 der
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1653. der onzen de chaloep ^ de Verlengen,

DcMa-jjooj-de vyand befprongcn zyndc, wier-

"n"è-'^"
den 'er ten ecrftcn 8 gedood , en 1 1 zwaer

rand. gequctft ; dog de onzen, met een grootc

woede 'er op invallende , herwonnen die

chalocp, en llocgen alles dood. Een ge-

vangen zeide hen, dat hun voornemen

•was , na Macadar te gaan , en dat nog 3

Tsjampans hen volgen , dog dat Dayn

Bolecan met nog twee HooMen nevens

300 Macadliaren, en Zfo Maleyers, op

AfKihoedi overblyvcn zou.

Dcllia- Die van Ihamahoe, met de plaats op

mahers Ceram hen aangewezen , niet vergenoegd,
door de cri hier en daar door 't land zwervende,

ftn ee-'^'^'
^^"^ ^"^^ '^^^^'' ^^ Zoeken, zyn door de

klopt. Alfoereefen wakker geklopt, zoo datzy

wel fo man verloren.

Tocht Ontrent dezen tyd begaf zig de Heer
van de Coj met 40 Coracora's na de PapoefeEi-

^^^^p°Manden. Hy tafttevooraf't Eiland en dorp

poefche Kelang nog eens aan, daar hy een rede-

Eüanden.lyken buit, en ettelykc gevangenen, bc-

halven die 'er van den vyand dood ble-

ven , kreeg , roejende ook nog veel na-

gel- en andre vrugt-boomen uit j ook
haalde hy uit de Rievier van Salatti nog

43 Tsjampans, bragt die voor Aflahoe-

di , alwaar hy van zyn Vloot ook 10

Coracora's onder den Majoor Verhelden

liet.

Van daar vertrok hy met 27 Coraco-

ra's den I 5 Oftober na de Papoewafe Ei-

landen
,

gierende eerll na de kant van

Hatoewe,om alle kreken te doorloopen,

of 'er zomtyds Papoewa's mogten roe-

ften , ftak toen over na 't Eiland Gebe

,

en verder na de kuft van Weda , daar hy
het dorp Soema afliep, verbrandde, en

van daar te land na Patani trok, om 't

zelve, aan de Noord-zyde gelegen, mede
in te nemen ; dog zy wierden daar door

een vclHng op een Iteilte geftut , en al-

zoo zy geen laft hadden , om den vyand

in zyn voordeel aan te taften, trokken

zy weer af met verlies van 3 doodcn
(waar onder de Lieutenant Goodfchalk)

en f gcquetften. Zy liepen alleenlyk

het beneden-dorp af,toogen toen den We-
dafcn hoek weder om, en van daar na

't Eiland, om 'er drinkwater te halen.

Zy deden ook de Eilanden Ombay,
Waygeoe , en Salawat aan j dog bequa-

men 'er geen gevangenen , of vaartuigen,

zynde alle van daar gevlugt , zoo ras zy

van de komft dezer Vloot bericht ge-

kregen hadden.

Zy meenden in 't wederkeeren 't Ei-

land MefTowal ook aan te doen ^ dog
raakten in 't overfteken in de Eilanden

de Vos verdwaald, alwaar zy veel zie-

ken in de Vloot kregen, behalvcn dat

zy op dien ganfchen togt ook juift die 2

Coracora's gemift hadden, die den voor-

raad voerden. Dierhalven lieten zy Mcf-

B O N S C H
fowal 7 of 8 mylcn van zich in 't Wc- '1555;

Itcn , Haken na Ceram over, en qua-

mcn den 2.6 November weer aan 't

Kalteel ; hebbende onderweg die van
Keffing en Ceram-Laoet , over 't niet

nakomen der contradlcn, beftraft, alzoo

zy weer vreemdelingen aangehaald, en
zich na de Welt met hunne vaart bege-

ven hadden.

Met de 10 Coracora's, die de Majoor De vc-

Verheiden had by zig gehouden , was hy ^"8

na Manipa vertrokken, en had, volgens ^^"^
bevel van den Heer ^e /'/awz/wg , beweften Manipa
Tomilchoe , de houte vefting Wan-gelegt.

trouw opgeworpen , en met noodige be-
zetting, en 4 yzcre ftukken, voorzien.

Ook deed hy verfcheide invallen op 't

Eiland Kelang , van waar zommige Mani-
peefen , en OrangKaja's, vrywillig tot

hem over quamen , alle welke hy by de
Vefting plaatfte.

Op den zelven tyd , als onze Vloot in

de Papoewafe Eilanden omzworf , wa-
ren de Papoewa's ook met if vaartui-

gen onder den Koning van Salawat, vol-

gens laft des Konings van Tidore , na de
landen van Amboina uit rooven gegaan,
en hebben de kuft van Hitoe , en de na-

bygelegenc plaatfen, in de ma<and No-
vember zeer onveilig gemaakt.
Den 1 4 dier maand had de Heer Land- De ve-

voogd Verbeek den Roodenberg van zy- fting

nc ruigte doen zuiveren, en op den zcl-
^°°'^''"*

ven de vefting Voorbaat gelegt , cn^P,J^„,
van vier ftukken, en noodige bezetting berg,

voorzien.

De Majoor Verheiden vond ook goed,
de bezetting voor Affahoedi op te bre-

ken , om zig tegen de komft der MacaG-
faarfe Vloot, op de kuft van Hitoe, en
elders, daar mede te verfterken.

Den 6 December verfchencn de O-
rangKaja's van Hatoewè , en Ptolemat-

ta aan 't Kafteel , om , alzoo zy de zyde
van Madjira verlaten wilden, vergiffenis

te verzoeken. Zy wierden in genade
aangenomen , deden den eed van getrou-

wigheid , en maakten dis navolgende

contraót

:

Arti-
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Conti-ad,

met die

van Ha-
toewe, en
Ptok-
matta,ge-

maakt.

Artikelen, ende voorwaarden op

de welke de E: Heer , Willem

van der Beek, Raad Extraor-

dinaris van India , Gouverneur

ende Direfteur over de Pro-

vincie van A mboina , met de

landen, envollcercn, daaron-

der forterende, wegens, ende

in den name van den Neder-

landfen Staat voor degeneraale

Orientaalfche Compagnie ver-

dragen ende overeen gekomen
is met de OrangKajen,Co//Z'^,

Otik , Seiuas , Moiir, Samma
Top, ende Killoe-wc, Hoofden

van de Negcrycn Laulata , Pa-

poeti , Hatilen, Toelefley,

Noeroebeflï, Noeroelatoe en

Saleman , anders Hatoewè , en

Ptolematta genaamd , als der

zelven exprelTe en fpeciale gc-

magtigden daar toe zyndc.

Ecrftelyk verklaaren ivy gemagügden ze-

dert den fchelmzen afvalvan den verraader

,

Madjira, met de zynen des zelfs zyde , als

niet beter komiende
,

gehouden te hebben
,

maar nu , hy verfchyninge van eenige der

Nederlandfc 'rnagt ontrent haare negoryen
,

verkoren te zyn , om ons neffens andere on-

derdaanen van haar Ed: Ed: Staat , volko-

men met bede van vergiffeniff'e, onder den zel-

ven te onderwerpen.

z.

Vervolgens dan beloven nvy , dat met alle

de geenen , waar mede de Compagnie vre-

de heeft, met de zelve ook zullen vrund-

fchap houden , en in der minne ommegaan
,

kandelen , ende wandelen , zoo dat tujjchen

ipi

geconfedereerdch

taamd.

ende

^'

bondgenooien be-

Gelyk ivy dan daar en tegen ook weder

verklaren onze vyanden te wezen alledegce-

tie , wie met de Compagnie in onminne zyn

levende, ende dat ivy daar onder fpecialyk

beloven als onze vyanden te vervolgen ende

beledigen , waar datze eenigzins komen,

die van des verraders Madjira's aanhang

,

als zyne Macaflaren , Tidoreefen , ende

hare onderhorende .^ daar onder de roofzug-

tige Papoewa's niet uitgefloten zyn , ende

voort alle andere , als voorfz: , die het met

de E. Compagnie niet zyn houdende.

4-

Dat wy geene vreemdelingen, van wat

natiën
,

qualiteiten , ofte conditien die zyn

,

aan onze firanden , ofte havens , handel

zuilen verkenen , als de welke met een vry-

gelyde van den Ncderlandfen Staat zynge-

provideerd, ende wie daar af niet verzien

zyn, dat wy die alle, als vyanden zullen

aantajlen,ende met den eerjien aan den Heere

Gouverneur komen overleveren.

Dat wy na geenige plaatzen , bewefien ,^

ofte beoofien dit Kalteel gelegen , als einde-

lyk dienende tot onze reizen , hcrwaards

zullen varen , ofte zullen daar toe alvorens

fpeciale licentie ende fchriftelykbefcheid, van
den Heere Gouverneur komen everleve'

ren.

6.

Dat wy ten minflen allejaaren eens ge-\

committeerden aan den Heere Gouverneur
naar het Kallcel zullen zenden , om aan
zyn Ed: hommagie te doen, mits zoo wy
daar af in gebreke blyven, dat wy daar vo-

ren telkens zullen verbeuren een boete van
zoo Ryxdaalders van agten.

Dat wy t'allen tyden, als door den Heere

Gouverneur ontboden werden , V zy om
zyn Ed: met de Hongi te volgen , ofte om
eenige hofdienfligheden te plegen , zonder

vertoeven naar V Kafteel zullen opkomen!

8.

Dat wy alle de Jlaven , die van elders

uit V gebied van de Compagnie , ofte van
den Ternataanfe Konink , 't zy uit Banda

,

of Amboina, &c. tot ons vluchten, ende

overkomen
, firax naar haar overkomjie ^

zonder eenige redenen van haar tot excufe

aan te nemen, zullen aantaften, ende met

de eerfte gelegentbeid tot den Heere Gouver-

neur aan V Kafteel brengen, mits voor i-

der , als tot bergloon
,
genietende een zomme

van vyftien courante Ryxdaalders van ag-

ten.

9.

Dat wy geen van allen oit in onze religie

zullen werden geturbeerd ; maar daar hy

ongemolefleerd , zoo als wy die regtevoord

belyden, verblyven mogen.

lO.

jille welke hovenfiaande artikelen en

voorwaarden hebben wy by dezen in onze

voorfz. qualiteit op de Moshhaf , naar on-

ze Moorfe wyze, zynde onze hoog
fte eed,

bekragtigd.

Aldus gedaan , verdragen , overeen geko-

men , bezwooren , ende met fignature be-

kragtigd. Onderftond Amboina in V Ka-
fteel Victoria 'dezen 6. December löfj.
M'^as getekend Willem Verbeek , V merk

gefteld by Sewas , V merk gefield bij Coli-

ba , V merk gefteld bij Otik , V merk ge-

field by Ccwas, V merk gefteld by Topic,

V merk gefteld hij Motir, V merk gefteld

by Sommia, V merk van Topic. Ter zy-

de ftond ons p'efent. IVas getekend Simon
Cos , Frangois Combebere , Cornclis

Hauw '/ merk gefteld bij X den Radja So-

ya, V merk gefteld X bij Louis Gomes,
Gnatohoedi , V merk gefteld by Jan Cam-
befli, ter zyde Comptignies zegel gedrukt

in rooden lack. Lager ftond, t'oirkonde,

was getekend , Jacobus Manteau , Secrg'

tarJs.

In

'M-
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1653. In deze maand wierden ook twee nieu- 1

we Reduiten op Noeflatclo en Ncgri
j

Lima gelcgt, hoewel dit welk , op 't

gcrugt van 't naderen der Macaflaarlchc

Vloot , voor een tyd geftaakt wierd:

want men had van een ovcrloopcr ver-

ftaan, dat zy uit 6^ jonken bcftond, en

eerlldaags hier vcrfchyncn zoude , voor-

nemens zynde de kuil: van Hitoe, of

Loehoe cerft aan te doen , weshalven

men die dorpen maar met pallilladen, zoo
veel de tyd toe liet, vcrfterkte.

De Heer Ondertuflchcn was de Heer de Fla-
Vlaming ming den 8 November weer van Batavia,

J^™'',
met alle die zelve weerdigheden van Su-

waards. perintendcnt , Veldheer, enZeevoogd,
die hy bevorens bekleed had , voor de

derdemaal na Amboina vertrokken.

Het ontzet , dat hy mede nam bc-

ftond in 6 fchepen , een galjoot , een

chaloep, en t, tinggangs, waar op ƒ00
mannen, of 10 Compagnien foldaaten,

waren ; hebbende de beloften van in 't

kort nog 300 man te zullen kiygen.

Op Samarang had hem een Malcyer
bericht , dat hy drie weken te voren

,

komende van Macaflar , de Vloot van

dien Koning van daar na Amboina had
zien affteken ,

giffende , dat die uit 1 00
jonken , waar op f000 mannen waren

,

beftond. Ook voegde hy daar by , dat

zy laft had op Boeton eerft aan te loo-

pen , om dien Koning en zync landen te

veroveren , en aan de MacalTaarfe kroon
te hegten.

Dit zyn Ed; wat ontzettende, zond
hy den 2 1 dito van Japara vier ligte jag-

tcn voor uit , het eene met den Koop-
man Evert Buis , om den Koning van
Macaflar noch eens te ondertaften , en
de 3 anderen om Boeton aan te doen.

Die van Macaflar wilden nergens na

luifteren ; dog ontrent Tanakeke ko-

mende , verftond de Heer de Flamingo
dat die van Boeton van de Macaflliarfc

S C H E
magt niet aangedaan , maar met 90 jon- 1655.

ken al voor 5 weken , van daar na Sa- Ontdekt

Icyer overgcftekcn waren, om zich nog'|';.'J^'*^^

meer te verfterkenj doch alzoo zy hoor-caJ]a,,ifc

den, dat 'er al 700 man van hunne mak- Vloot,

kers door ongemak en gebrek omgeko-
men waren j zoo hadden zich veelen

van die Vloot ftil op de vlucht bege-

ven.

Den if December verftroide onze Komt
Vloot zeer fchiclyk van een door eenvoorBoe-

ftorm , die hen voor de ftraat van Boe-'""' ^"

ton beliep j zoo dat de Heer de ^/««^/'«ifteimd
met veel moeite in een chaloep op Boe-dien

ton , zonder dat hy de Vloot zedertVorft.

weer byeen brengen kon , ten anker
quam. Hy handelde ondertuflchcn met
dien Koning, die met de zynen nog al

overhoop lag. En liet 'er 1 1 foldaaten

tot des zelfs lyfwacht, met belofte van
hem naderhand meer hulp by te zet-

ten.

Hy verftond, dat 40 Macaflaarfche

vaartuigen de Straat van Pangcfane door-

geloopen waren , weshalven hy eenigc

fchepen 'er op afzond , om ze te be-

trappen j gaande zelf met 't jagt Am-
fterdam bezuiden Boeton om , van waar
hy

,
geenc van zyne fchepen vernemen-

de , na Amboina voortliep , daar hy den
zp December aanlandde, vindende alles Zyn

beter, als hy gedagt had. komlhn

Ondertuflchcn haddea de fchepen
Leeuwaarden, en ter Veer, aan'tOoft-
einde van Boeton 19 jonken van den
vyand ontdekt, van welke zy 'er 10,
met ryft geladen , veroverden ; doch
daags 'er aan den 29 December wat on-
voorzigtig op de andre vaartuigen aan-

vallende , verloren zy een Tinggang van

3 2 koppen , waar in de vyand alles , op j*

Hollanders na , doodiloeg , voerende

die gevangen na Macaflar , van waar zy
naderhand, by 't maken der vrede, weer
vry geraakt zyn.

Amboina.

VIER-
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EERSTE HOOFDSTUK.

De Heer Maatzuikcr twaalfde Opperlandvoogd A. 16f^. Roos na de Xoclu's.
De Macaflaarfe na-vloot^ niet ivel 'waargenomen. Gyzelaars gegeven. De Macaf-
laaren in de moordenaars-rievicr geloopen. Madjira, en Hafi's toeleg. Loehoc door
de Macaflaarcn "verbrand. De Heer Verbeek vertrekt na Batavia. Frede met Ti-
dore gezogt. Roos iveer na Xoela gezonden. V Kaftecl vergroot. Schaydi ^c.
weer op Aflahocdi gekomen. Frede met Tidore gefloten. Aflahoedi door de onzen

aangetaft; en verlaten. Mandarsjah hier vcrfcheenen. Laala door de onzen belegerd.,

en veroverd. De Heer Vlaming, en de Koning na Bocton. De Heer Cos ah ge-
zaghebber hier gelaten. Eifch aan den Koning van Boeten gedaan. Nieuwe Koning op

Macaflar. Vlamings kowft op Batavia. V Kalleel Viftoria vernieuwd. De Heer de
Vlaming kcerd herwaards. Koning Aali afgezet. En vermoord. Tiboro door ons A.
I6f5' veroverd. De Vlaming, in Ambon gekomen.^ fleld op verfchcide zaaken ordre.

Mandarsjah , in gevaar van vermoord te werden , vlucht na V Kafteel. Den oorlog om
Mandarsjah hervat. NuniaU veroverd.^ en Nahoebefï opgehangen. De Heer Vla-
ming taft de vyand voor Aflahoedi aan , en gaat met den Koning na Ternate. Man-
darsjah in zjn ryk herfleld. De Feldheer voor Airahoedi weergekomen

., veroverd 't zel-

ve. Schaydi , nevens aridre gevangen. Zyn zoon na Batavia , en zyn vrouzv na Boe-
ton gezonden. De MacafTaaren by Hatoepetola mecfl dood geflagen. Vlaming, na
Boeton vertrokken. Btfpot Macaflars Koning. Slegten handel van Roos voor

Boeton. Verheiden doodgeflagen. De verflroide Floot van de Heer Vlaming komt
ten deck weer by een. Buitendyks dappere daad. Vlaming zend Keiler na Xoela.
Calamatta's wedervaren. Vlamings komfl op Xoela , Bocro , en Ambon. Ferfcheide

bevelen harer Edelheden. De Heer de Vlaming A. i6f f aan V Kafteel. "Jonge na-

gelboomen hier geplant Slegfe vrede met Mac^fTar. M^d]irz verbergd Z'ch. De Heer
de Vlaming door de Heer Muilaart vervangen j field een nieuwe Hitoeëiè Landraad in.

Verdeeld de begenadigde rebellen. Belaft Radja Gilolo in zee te dooden. Ontvolkt Hoe-
wamohel. Plaatzende de Hoofden aan de Roodenberg. Calamatta gaat na Macaflar.

Vlaming verdeeld de verdre volkeren. De Heer Cos na Ternate , en de Heer Huftaart
als zeftiende Landvoogd hitr voorgefleld. De Heer Vlaming vertrekt.

De Heer
Maatzui-

ker als

twaalfde

Opper-
land-

voogd A.

1654.

Roos na

deXoe-
la's.

DEn 3 Januari i<J4)-wierdhier

de iz Opperlandvoogd, de
Heer Johan Maatzuiker (die

in May A. lófj verkoren

was) in plaats van den over-

leden Heer Carel Reinierszoon , voorge-
flelt.

Men zag nu ook van tyd tot tyd de
MacafHiarfclie Vloot by Itiikkcncnbrok-

ken opdagen. Onze jagten hadden twee
jonken van de zelve bezuiden Boero ont-

moet, en ccn daar van veroverd , op 't

vclkc zy 37 gevangenen bequamen, die

de Lieutenant Keiler na 't Kafteel bragt,

daar zy in de keten geklonken wierden.

De andre 18 jaagden zy in de Rivier van
Roemah itc , d;iar de onzen hen bezet hiel-

den. De Zecvoogd van deze en de ver-

dre jonken , te zamcn 40 ftcrk , was
Crain Boetatoeha , die nog by 't le-

ven van den ouden Koning hcrwaards
verzonden, en al in 06tober van Macal-
lar vertrokken was.

Ook zond de Heer de Flaming den
Commandeur , Gerard Roos , na de Xoe-
lafe Eilanden, om de Macaflaarcn, die

II. Deel van Amboina.

door de Straat PangeHine over Bangay
daar na toe geloopen waren , voor hun-
ne komft in Amboina daarteonderfchep-

pcn.

Men brak nu ook de Reduit Hardcn-
berg op Cambcllo af , alzoo hier geen
ingezetenen meer waren, en men deze

bezetting elders beter gebruiken kon.

In dezen tufTchen-tyd vcrfchecn he: De Ma-

tweede deel van de Macaflaarfe Vloot , "(Taarfe

zynde met 2, Coracora's van Bangay , 6
^{^^^i'

van Xoela Taljabo , en 5 van Xoela waargc-

Mangoli (die 't dorp Mangoli af liepen , nomen.

en den Scngadji verjaagden) verfterkt , en
geleid tot Boero, van waar zy weert'huis

keerden , latende de Macafl'aaren verder

na Ambon ftevenen.

])c onzen hadden in de Xoela 's op
Focköeve 17 Macaflaarfe vaartuigen,

die zy ontmoetten , bezet , doch niet

als 't behoorde, gclyk zy ontrent die 18

op Roemah Itc mede wat flof gcwecft

waren , waar door de Macaflaaren den

4 Februari gctragt hadden heen te bre-

ken , alzoo 'er maar 1 chaloep op de

brandwagt lag
._,
maar zv wierden geftuitj

B b doch
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1651. doch wy kregen hier door 4 doeden, en

8 gequctften.
Gy/.claais jj^ Heer de Flaming had ondcrtufTchen
gegeven,

gctnigt de Hitoccfcn tot 't omvellcn van

hunne boomen, op de ftcile gebergten

llnande , te bewegen , dog vermits dit

niet gelukken ^\ilde, deed hy hen belo-

ven, gclyk ook de Manipecil-n, dat zy

hunne zoonen tot gyzelaars aan hem ge-

ven zouden j. ook boden zy aan, hare

vrouwen en kinderen in onze velling te

laten blyven.

Ider ürangKaja van Manipa had een

van zyn zoonen op 't fchip Leeuwaarden

gegeven , en Scugadji Coivafa woonde

met zyn huisgezin in de veiling Wan-
trouw aldaar.

DcM.i- Men verilond, dat de Macadaaren in

calT.iaren 't geheel ^8 vaartuigen fterk invcrfchei-
inJc Je Rievieren van 't Eiland Boero inge-

^'°°'^'|^'_loopen waren , alle welke wy onmogc-

lyk met onze weinige vaartuigen be-

zetten konden, waar door den if Fe-

bmari eerll die van Roemahlte'sRievier

doorgebroken , en met die van Cajeli

vereenigd zyn. Ook zag men den 2, Maart

1 7 lluks der zelve op Toniwara , die by E-

rang in de Moordenaars Rievier liepen,

om dat onze vaartuigen hen belctteden

't Nailaufe gat door na Aflahoedi te loo-

pen.

Na dat de Heer Zeevoogd hen cenige

maaien met weinig voordeel aangetaft

had, zogt hy dezen niauwen Macairaar-

fcn Zeevoogd , Crain Boeta Ttoeha , die 't

gezag boven Dayn Bolecan had , tot ver-

trek onder redelyke voorwaarden te be-

wegen i dog kreeg van hem een ant-

woord , dat geenzins op zyn voorilel

naarS'

vier ge

loopen

Hoeg.
OndcrtufTchen nam 't gebrek onder

fterk toe.en Hali's den vyand op Affahoedi fterk toe, dat

toeleg, onder de zelve een fchciding begon te

maken j de Kimelaha's Madjira en Haft,

hadden voorgenomen na Manipa en Loe-

hoe te vertrekken , om zich voor eerft

daar neder te liaan ; dog op Lochoe was

voor hen niet te doen , alzoo de Zagoe-

boomen door de Loehoeneefcn zelf om-

geveld , en hunne kinderen onze gyze-

laars reeds geworden waren j doch Haft

liep met f Coracora's van Affahoedi na

Kelang.

De Heer de Flavting liet de Macaflaa-

ren in de Moordenaars-Rievier ook de

pols taften op den 16 Maart , om te zien

,

of hyze op een gemakkelyke wyze zou

konncn loozen > doch daar quam al mede
niets af.

Dierhalven liet hy gcftadig de Noord-

kant van Hoewamohel door onze troe-

pen doorkruiften, om de verdre

boomen daar om te vellen.

De Capitcin Radja van Loehoc, 7"^?-

haltle , deed ons hier goeden dienft > dog,

nagel-

N S C H E
OrangKaja Crama- , en zyn broeder, ge- iöj4»

lyk ook Bagadet, ftonden zeer vcrdagt,

dat zy hem en ons, met 't volk van ons

afkecrig te maken
,
grooten ondienft ge-

daan hadden , weshalven de Heer Fta-

ming voornam die gaften van Loehoe te

lichten. Egter had 'TahaUle nog eenige Lochoe
nagelboomen cnitrent de Moordenaars- door c'-e

Rivier , zoo als zy die wilden gaan pluk- Macaf-

ken , bedorven , dat de vyandcn dcrma- '^p

"urant»

ten fpcct, dat zy daar over op den 27
Maart wraak namen, in 't dorp Loehoc
een inval deden, het zelve verbrandden,

veel lieden dood ftoegen, en op de ve-

rting met zulkcn woede , 1 000 man fterk

zynde, aanvielen, dat het fchecn als of
zy 'er geen een man dagten in te vinden.

Dog zy wierden , toen zy onder de muur
van 't buitenwerk quamen , zoo gegroet

door ons gefchut , dat zy het daar niet

lang konden houden, hoewel zy nog 2,

dagen agter een pagar , buiten de Re-
duit tot verdediging der Inlanders ge-

maakt , bleven leggen , na welken tyd

Madjira met dit volk ftil wegtrok.

De Zeevoogd (^? /^/aw/«_5, dit gehoord
hebbende, deed de verdere Loehoenee-
fcn na Mamaio by de groote Rievier vcr-

plaatzen, om zulke overvallen niet meer
onderhevig te zyn j doch die van Cay-
bobo belaftte hy zich op Harocko neder

te flaan, daar zy wel Zi jaaien gewoond
hebben

.

De Heer Willem Verheek , zync
^ jaa-

rcn uitgediend hebbende, was, wegens
gedurig voon'allende onluften, niet ge-

negen hier langer te blyven , en gafdier-

halven zync Landvoogdy aan den Heer
de yhrming wederover. Dierhalven moe- De Heer

ten wy den zclvcn Heer de Vlaming hier Verbeek

nu als vyftienden Ambonfchen Lan; <; '^^^'''^

voogd aanmerken, die ook (zoo de ou-.,jjj'

de J^icolaas Macquelyn , een man van groo-

te ervarenheid in de Ambonfchezaaken,
my gezcgt heeft zelf gezien te hebben)
twee byzondere wapens, onder die der

Landvoogden , die in de Hollandfchc kerk
hangen

,
plagt te hebben > van welke 'er

een door de volgende Landvoogden, of
uit onkunde , of uit eenige andre oor-

zaak, weg, en uit de rang, die op den
Heer Verbeek volgde, genomen is.

De Heer Verbeek vertrok den 4 May
van hier met 't jacht Schiedam na Bata-

via, daar hy naderhand Majoor, ofHoofd
van alle de troepen der E. Maatfchappy,

geweert is. Met hem vertrok ook de
Boctonfe Capitein , Boengahoera , die

met zyne bygevoegde Boetonders zich

hier zeer wel gequeten had, als ook de
Temataanfe Sjahbandaar ^ Jani Sopt ,

om den Koning van goeden raad te die-

nen, en die van Boeton tot alle ftandva-

ftigheid aan te maanen, ter tyd toe, dat

de Heer Vlaming zelf weer by hem quam,

om

I
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Vrede
metTi-
dore.

Roos
weer na

Xoelage
zonden.

'tKafteel

vergroot.

Schaydi,

&c. weer

op Afla-

hoedi ge-

komen.

om 't welk te eer te bewerken , was 'er

een fraai gefchcnk van zyn Edelheid , en
van de Heer de Vlaming aan dien Voift
bygevocgd} welke laatfte Heer ook na

Ternate gefchreven had , dat men op
goede voorwaarden vrede met denTido-
rees zou zien te maken , te meer , alzoo

die van Solor ook onze hulp tegen de

Portugeezen zeer van noodcn hadden.

De Commandeur i?ooj, buiten lalt van

Fock'veve opgebroken , en den i o May
opgekomen , wicrd 'er dryvend weer na

toe gezonden met cenige jachten , en

chalocpen , om die 1 7 Macafliiarfe vaar-

tuigen nog wat bezet te houden , en voor

al, om onze vrienden op Mangoli te dek-

ken.

De Macaflaarcn , zedcrt den laatflen

inval op Loehoe, Hocwamohel hebben-

de lecren kennen, hadden zich in April

op Laala neer geflagen , en daar een groo-

te dubblc vaftigheid opgeworpen , om
daar van hun brood-kamer , alzoo hier

veel Zagoe-boomen waren , te maken.
üok wierpen zy een vaftigheid by de

groote Ricvier van Kahocla op ; doch,
om dit verder te ftuitcn , liet de Heer de

Vlaming hier 1 8 vaitighcdcn op de pas

van Tanocno in 'May leggen, die door

neerftighcid van den Inlander in 2 weken
voltoid waren.

In dezen tyd wicrd ook een nieuwe ve-

fting op Oma, by Way Lapia, een op
Poorto , op 't Eiland Honimoa , een op
't ftrand van Ihamahoe tot Hatoeana, en

een op Noefla-Laoet , Beverwyk ge-

naamd
,
gelegd , buiten 't welke op Ho-

nimoa nog een fteene muur van woon-
pakhuizen, en noch een klccn puntje

aan 't kleen Rcduitje gevoegd zou wer-

den.

Aan alle deze Reduiten was dit een al-

femeenc misilag , dat ze de muurcn van

rtkke zee-fteen opgemetzeld , en de

kalk mceil met brak zee-water opge-

maakt hadden , waar door alle de fchoo-

ne yzer-houte balken, daar in gebruikt,

in korte jaaren verrot waren.

De Heer de Vlaming liet ook in Juni

het Kaftecl aan de zee-zydc vergrooten

,

waar ontrent hy geheel Leytimor , de

Chineelèn, endeborgcrs, ider hun deel

gaf, dat niet zonder morren toe ging.

Üp den 26 Juni quam de Capitein

Laoet Scbaidi , en de Hhoekom 'foinagoJa
,

uit Ternate over Xoela Beft^ en Boero,

weer op Afdihoedi met 21 nieuwe Co-
racora's, en f jonken, zoo van de Ma-
caffaaren, en Ternataanen , als van de

Boeroneefen ; doch alzoo zy weinig le-

vens-middelen mede bragtcn, konden zy

't niet lang byeen houden.

In Juni floegen die vanTanoeno, door
Tamalacla Beft , Hoofd van Wayfamoe,
opgehitft, ip lieden van Oma op Hati-

K E.N. ip5
foa dood, en bragten derzelver Hoofden 1654.

by Madjira.

Den 1 3 Juni quam de Heer Cos met Vrede

al 't krygs-volk, dat hy had konnen kry- jy"" Ti-

gen, weer hier uit Ternate, alzoo de J°[^^^"

vrede tuflchen ons, en den Koning van
Tidorc, getroffen was. Met dit onczct
taftte de Majoor Verbeiden den 2p Juli
's v).uid$ vaitigheden by Cahoela aan,
en nam die llormenderhand in. Hy liet

'er 14 man voor zitten, behalvcn dathy
60 gcquctften, mecft bevelhebbers , be-
quam

, gelyk hy ook zelf door de linker-

Ichoudcr gefchoten was. Wy verloren
'er ook den Lieutenant PaulMartynFlcf-

fing , Jacob Memon , en de vaandrigs
, Jan

van Doesburg^ (die op Hila ftierf) Mat-
ten TVeber , en Joannes fVeJlhoven.

De vyanden hadden hier 1 30 dooden;
doch anders was 'er niet veel aan vero-
verd, gelyk de onzen, na dat de Capi-
tein Lieutenant, Herman 'van Outhoorn^
'er een korten tyd mqt eenige bezetting
in gelegen hadde , de zelve verlaten , en
verbrand hebben.

De Heer de Vlaming had ook den Ko- .

ning van Ternate herwaards ontboden,
om zyn eigen wederfpanuelingen te hel-

pen dempen, die derhalven met een aan-

zienelyke magt hier gewagtwierd. Men
was in gefchil, wat men by de komft
van dit ontzet eerft aantaften , en of
men liever op Salatti,en Laala, 's vyands
brood-kamers (dat Verheidens gevoelen
was) aanvallen zoude ; doch het eerfte

ging by de meelten , en eindelyk ook by
den Majoor Verheiden door.

Daar op heeft men den laatften Au-
gufti i6f4 alle de Coracora's, 4f in ge-
tal op Tomoewara verzameld , en onze
verdere magt van 8 fchepca, benevens
10 chalocpen, en Tinggangs, bycen ge-
voegd hebbende , den 6 September on- Aïïahoedi

der 't geluid van trommels en trompet- '^°^'''^<^

ten Aflahoedi aangetaft. .
onzeaan-

rj 1 ° getart, en
Z-y zagen de onzen met een groote on- verlaten.

verzaagtheid , terwyl 't fchip Bandavlak
voor het dorp lag , aankomen, zonder
eenen fchoot op hen te doen , al-

zoo zy zeer trots op hunne zeven fterke

veftingcn boven malkanderen waren, bc-
halven dat 'er nog twee op den berg la-

gen. En dat niet zonder reden, alzoo
de Heer de Vlaming , na die werken van
zeker heuveltje op Noeffa-Nitoe met ee-

nige officieren wel befchouwd te heb-
ben , de zelve voor dien tyd onwinbaar
hickl, wcshalvcn men , om geen volk
te vergeefs te fpillen , goed vond van
daar na Laala te trekken, dat zoo ftil en
bedekt, als 't mogelyk was, gefchiedc.

Eer dit egter voortging
,
quam Ko- Mandar-

ning Mandarsjab met een jacht uit Ter- sjah hier.

nate , met bericht , dat 'er nog een
Fluit met 4 Coracora's, en 830 Tcrna-

Bb i taanen
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1654. taanen volgde. De Heer de Flamingmtl-

de dien \'oril tot de komlt van de ver-

die magt by den Heer Cos voor Aflii-

hocdi te blyven, tcrwyl hy met zyncn

aanllag op I^aala zou voortgaan , alzoo

die geen verder uitftel lydcn kon.

Laali Den 16 September quam hy voor Laa-

doordc Ia, liet de i fchcpcn vlak voor 's vyands
onze be- veiling, cn de Coracora's ter zydcn de
icgcid.

2clve ren anker komen.
Men vond goed den vyand, die voor

gaf na geen verdrag te zullen luiftcrcn,

en zich liever dood te willen vegten,

cerft door een beleg wat gedwee te ma-
ken. Men omcingelde dan 't zelve in

een koiten tyd , waar op zy eenigc uit-

vallen van binnen deden ; ook quam 'er

ecnig volk tot ontzet, van Afliihoedi , dat

al vry ftout op onze werken aanviel , dog
't wierd van de onze zoo deftig begroet,

dat de luit verging om weer te ko-

men.
Na een beleg van vyf dagen , heeft

men het beflormd op den zo September
met drie Compagnien van i fo man j

maar zy vonden 'er ook wakker tegen-

Ei, ver- iland, vooral van de Macaffiiarcn. Crayn
overd. Boeia Toeiva , met de zynen zeer ver-

woed vegtende , riep de onzen toe , dat

zy geen genade begeerden > en geen won-
der, alzoo zy gezien hadden, dat zeke-

re troep Amboinecfen , met een wit vaan-

del by den Lieutenant A"f//i?r gekomen,
en voor eerft aangenomen , door laft van

den Veldheer dood gedagen was , cn dat,

om hen te leeren , dat men met de zoo
dikwils te vergeefs van ons aangeboden
genade niet fpotten , nog zich inbeelden

moeft, dat wy altyd , als 't hen in 't hoofd

fchoot, die te verzoeken, klaar mocrtcn
Ibian om die te geven.

Zy liepen tot over de middelen toe in

zee, tuflchen en tegen de trompen van

onze musquctten cn tuflchen onze cha-

locpen zeer verwoed in, even als imand,
die door de fpitsroeden loopt , doch het

was hier om het leven te doen, gelyk
'er ook maar 60 dien dans ontfprongen

,

om hunne makkers tyding te brengen,
dat Laala tuflchen p cn 1 1 uuren fel be-

llormd, dog eindelyk met groot verlies

van hen door de onzen veroverd was.

Men vond 'er 3 yzerc ftukken
, 4 meta-

le baflrn , 20 musquetten , en zeer wei-
nig kogels cn kruit.

De vyand had 700 dooden bekomen

,

onder welke de vuile Simatau^ Orang-
Kaja van Anin, nevens andre Hoofden,
was. Ook wierden 'er wel 400 door de
onze gevangen, alle welke de Heer de

Flaming aan de genen, die ze genomen
hadden , fchonk , dat ons volk grooten
moed gaf j behalven dat 'er de Amboi-
nceien nog veele , buiten ons weten , op
de Coracora's geborgen hadden.

N S C H Ë
Dit was een hcerlyke overwinning, al- \6';^

zoo wy hier weinig volk verloren, en
in £;ecn voon'al zoo veel vyanden verfla-

gen , of zoo veel gevangenen bekomen
hebben.

Na deze verovering quam Koning
Mandarsjah , nevens den Koning van Gi-
lolo, en Prins Calamatta binnen Laala,
en zagen met verwondering, hoc geluk-
kig cn dapper die plaats door onzen Veld-
heer veroverd was, cn wat moeite hy,
met zyne muiters te dempen , hier had,
daar hy zoo weinig hulp aan tocbragt,

flytende zynen tyd met zammclcn , al-

zoo zyn meeltc volk nog agter, cn in

de Xoela's was. Na dat de Heer de Vla-
ming nu de pas van Tanoeno wel had
doen fluiten, en bezetten , vertrok hy
den Z4 September na 't Kafteel , latende

het leger onder den Prefident Coy, met
lafl:, om van daar met het leger niet te

fchciden , voor dat alle de Zagoe-boo-
men (dat wel een maand tyd vereifchte)

zouden verdorven zvn.

De Koning van Gilolo, Prins Cala- De Heer
matta , en de Capitein Radja 3fl/'(ï//7(?, Vlaming,

met zyn Compagnie van 60 uitgezogte^"'^^'^°'

lieden van Bonoa, Loehoe, en Manipa,3"gjQ^

zouden van hier met een fluit na Boeton
vertrekken

,
gelyk Koning Mandarsjah

zich met het jacht Arnemuiden ook daar

heen begaf, wicn de Zeevoogd de Vla-
ming met 't fchip het Zas van Gent, en
andre vaartuigen , den ip September ge-
volgt is.

Hy liet het gezag hier aan den Heer p^ -^^^^

Cw, gevende hem den titel van Prefident, Cos als

en quam den 8 Oftober op Boeton, al- gezag-

waar ook ecnige dagen daar aan de Mo- j^^'^'^'^''

lukfc Koningen met hunne fchepen ver-j^'"
^^^'

fchenen.

Men eifchtc van den Koning van Boe- Eifdi aan

ton vooraf allen, die aan het vergietenden Ko-

van 't Nederlandfch bloed fchuldig wa-"'"S van

ren, niet tegen flaande hy met een dog-
„
°|_[°"^

ter van een der genen, die 'er mededeel"
aan had

, getrouwd was. Ook dreigde

hem Koning Mandarsjah , ingevalle hy
zulx niet aanflionds deed , dat hy hem
van de kroon beroovcn, en die aan een
ander geven zou.

Dit was geen kleene klem op zynen
fl:aait} maar hier viel niet te dralen, der-

halven zoo beloofde liy daar toe zyn ui-

tcrrte befl: te zullen doen, aangezien zy
hier cn daar verftroid , cn nu nog buiten

zyn magt waren.

Tien Boegifc jonken , in de Rievier

van Boeton door de onzen gevonden,
zeiden van hare overheden gezonden te

zyn, om te zien, of de Koning van Boe-
ton met ons cn met de Molukfe Konin-
gen in verbintenis was , met \'oome-

men, om zich mede onder ons te bege-

ven , alzoo zy 't trots en gewelddadig

regee-

i



Een nieu-

Vrc Ko-
ning op
Macaflar,

Z A A
165:4. rcgeeren van den Koning van Macafiar

al lang moede waren. IMiet tegengaan-

de dit gezantfchap den Heer rie Flaming

zeer verdagt voor quam , vond by egter

goed hen vry geleide te geven, om te

zien , wat daar verder af komen mogt j

daar by voegende, dat, zoo zy dit op-

regt meinden, zy aan ons, en aan den
Koning van Tcrnate , opregte vrienden

vinden zouden, dog dat dit binnen twee
maanden gelchieden moeit.

Hy liet de Molukfc Koningen op Boe-

ton, om dat land verder in rLiit te bren-

gen, en vertrok daar op na MacafTar,

om te vernemen , of daar een nieuwe

Vloot aangelegd wierd ; dog kon daar

van geen rcgt befcheid krygen , om dat

men na de dood van Crayn Patidgaloan

bezig was een nieuwen Koning te ma-
ken.

Vlamings Hy \xrtrok dan van daar na Batavia

,

kornrt opdaar hy den 6 November A. i6f4aan-
Batavia. quam , met hope van daar eenig ontzet

van volk te zullen bekomen.
In die tufl'chen-tyd had de Comman-

deur Roos de Rcede van Macafliir bezet

gehouden 5 doch alzoo men daar na hoor-

de, dat die Vloot op Bima verveerdigd

wierd , vertrok hy ten eerftcn dcrwaards,

om te beletten , dat zy van daar na Am-
bon , of Banda uitloopcn mogt.

Na de Heer Vlamings vertrek uit Am-
boina was het een van de voornaamfte

N.
ring , op gevallen is.

ÏP7
i(Jj,-

l'tKafteel

Vidlpria

ver-

nieuwd.

werken , dat het Kafteel Viótoria , vol-

gens voorgaande befluit , en na dat men
alle de bouw-flofFen daar toe ccrll bereid

had , ten deelen afgebroken , en ver-

nieuwd wierd. Men begon met eengan-

fchc rye wooningen langs de Zuid-we-

fter guardyn , die alle oogenblik dreigde

in te ilorten.

Men wierp die dan eerft onder de

voet, holde de zeepunt uit, om in de

zelve een nieuwe kmit-kckier te maken,

en van daar een hegte muur langs de

voornoemde guardyn te trekken, entuf-

fchen beiden deze muuren met aarde op
te vullen , daar van een wal , zo voeten

dik, te maken, en elders nog zoo wyd
in 't plein uit te fpringen , dat men daar

een andre muur van gebakken fteen kon
ophalen, waar op men een nieuwe rcy

wooningen van twee verdiepingen bou-

wen zou , 't geen zoo aan alle drie

de zyden omloopen, en dan 't nieuw
huis van den Heer Landvoogd aan de

zec-of Noord-weftzyde ftaan zou.

De beide zcepunten zouden ook mcr-

kclyk uitgezet, en aan de zee-kant een

hegte breede barm gemaakt , en volgens

zekere kaart, of bcftek, alles voltoid

werden, hoewel 'er naderhand nog cc-

verandering , ten dccle op beter

werk , ten

nige v.,...wv.,Mg,

bekomene begrippen van

dcelc ook door verwiflcling ^'an rcgce-

Dc Alfocrccfen van Tanoeno hadden
de zyde van Madjira gekozen, deze xien-
de , dat het fluiten ^'an de pas van Ta-
noeno

, en 't bezetten van de Rivier van
Cawa , hen belette den zelven , ofde Ma-
cadaarcn , te konnen helpen

,
quamen van

zelfs tot ons over, waar door ons leger
aldaar by die pas groote toevoer van le-

vensmiddelen kreeg.

De Heer de Vlaming hield zich op Ba- De Heer
tavia niet lang op. Hy bleef 'er pas i f

de Vla-

dagen , en vertrok den 21 November j^^^
i6f4met 4fchepen, i galjoot, 4 cha-her-
loepen en Tinggangs, dog met weinig waards,

fbldaatcn , weer van Batavia , bekleeden-
dc de vorige wecrdigheden , waar mede
hy nogmaals van haar Edelheden vereerd
was.

Hy zond van Japara een jacht vooruit
na Macaiiar, om te vernemen, hoede
zaaken daar itonden. Van daar vertrok
hy met de Vloot na Bima , daar hy geen
fchepen nog Vloot, en ook deBimanee-
zcn ongenegen vond, om tegen ons te

oorlogen, hoewel zy egter met den Ko-
ning ^'an Macaflar in verbond wilden
blyvcn.

Hier van daan verzeilende, quam hy
den 1 7 December op Boeten , by den
Commandeur Roos.

JVlen had , volgens ordre , twee veftin-

gen aan de mond van de Rivier van Boe-
ton gelegd , en de eene Toctop Moeloet,
dat is , houd den bek , en de andre Dja-
nganKata, dat is, kikt niet, genaamd.
Hy bevond daai- , dat Koning JVIan-

Y.or^m"
darsjah, op 't verzoek der Boctonders , Aali a%c-
Koning ^ali afgezet, den /Z^^/fXw» in zyn zet.

plaats als Koning hadden aangellcldjcn on-
zen vriend LaJJinonoe .^weX eer gezant van
Koning Jali (dien deBoetondcrsdaarna,
na hem van alle zyne cicraadcn beroofd
te hebben, nog eïcndig krillen) op val-

fche berigtcn aan Mandarsjah gedaan,
geworgd.
De Heer de Vlaming nam dit alles wel En ver-

hoog op, en bleef daar over eenigcn tyd moord.

zeer moejelyk op den Koning j dog dit

had het al weg , en daar was geen ver-

andering in te brengen, bchalven dat ook
de verbittering der Boetonders tegen Ko-
ning Aali zoo groot was , dat de Heer
de Vlaming met al zyn gezag niet belet-

ten kon , dat hy jammcrlyk vermoord
wierd.

Het eenige , dat hy doen kon, was , den
Koning van Ternatc zyne onvoorzigtig-

hcid in dezen te tooncn, hem voor het

toekomende beter leden te geven , dit

voor dezen tyd door de vingeren te zien,

en den nieuwen Koning door een nieu-

wen eed, op zekere artikelen, aan Ko-
ning Mandarsjah ^tn de E.Maatfchappy,
te verbindep.

Bb 5 Men
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165J. Men brak de cene vefting weer af,

ley in de andre een vaandrig met 23 Ne-
derlanders, en 11 Ternataanen, en men
zond den Commandeur Roos met 6 fche-

pen bezuiden Bocton, om 't dorp Sum-
bawa , daar de wederfpannclingcn zich

ophielden , en hunne vaartuigen hadden,

met alles, dat zy daar vonden, te vernie-

len, gelyk hy daar ook alles in kooien

gclcgt heeft.

Daar na zeilde de Heer de Flaming den

z6 December van daar door de Noord-

zyde van de Straat , terwyl de Koningen

der Moluccos door de Straat van Pan-

gelane liepen , om de MacafHiaren op te

zoeken , alzoo men verftond, dat 19

vaartuigen met veel fpatten, en padi, na

Amboina vertrokken waren , om de zel-

ve op AfHihoedi te planten , waar uit het

niet geleek , dat zy voor eerll nog dag-

ten van daar te verhuizen.

Ontrent de Noord-zydc der Straat

quam de Heer de Vlaming , en de bevel-

hebber Roos^ weer by malkandcren, van

waar hy Roos weer met 3 fo koppen , en

1 1 chaloepen , na de Straat van Pange-
fiine zond, om de Macafiaarfchc Vloot
op te zoeken, en de zelve met hulp der

Molukfe Koningen , die hy daar vinden

zou , te vernielen , of anders Tiboro aan

te taften.

Tiboro ^^7 veroverde dit dorp den i Januari

door ons löff, en kreeg fraajen buit van flavin-

Teroverd nen , te weten , van vrouwen en kinde-

ren , die tot flaven vcrkogt wierden j dog
kort daar aan, als de plaats door de onze

verlaten was
,
quamen de Macaffaarcn

met 40 vaartuigen, en namen in de Ri-

vier een plaats in, die zy zoodanig ver-

fterkten, en vaft maakten, dat de onze

'er niet aan rieken dorftcn.

Dierhalven vertrok de Heer de Vla-

ming den 1 8 Juni met 1 1 fchcpen en

Tinggangs , en met 8 Coracora's , waar
op de Molukfe Koningen waren , om
Cclébes aan de Ooft-kant te bezien, en

de Macaflaaren, zoo zy uit Tiboro weer
uit liepen , daar waar te nemen ; bela-

ftende zyn Ed: den Commandeur i2oo;,

om de Straat Bocton met f fchepen en

2 chaloepen tot April bezet te houden.

De Heer de Vlaming , en Koning Man-
darsjah liepen na Tamboeco , diens Seng-

adji toen door dien Vorft mede tot Ko-
ning verheven wierd.

Hy liet de Koningen daar, liep 16

mylcn Noordelyker, en aldaar het dorp

Patoewi af, alzoo dit de vergaderplaats

der Macaflaaren was.

By zyn komft op de Eilanden Gapi,
en Bangay , bevond hy de inwoonders

der zelve al mede goed Macalfaarfch.

Hier verftroide de Vloot van een, zoo
dat de Heer de Vlaming maar met een

cnkelde chalocp op Mangoli geraakte,

N S C H E
alwaar hy hoorde, dat men in Ambon
nog van geen nieuwe Macaffaarfc Vloot
wift ; maar dat de iVlacalfaaren van Affa-

hoedi 2 chaloepen van ons , door quade

wagt , in December afgeloopen , en dus

de zee weer vry gekregen hadden , zoo

dat zy zedert niet alleen tot Manipatoe,

maar zelf tot in het gat van Ambon, had-

den durven kruilfen en rooven.

]3e Zeevoogd , dit hoorcndc , haafttc

1655.

löjy,

De Vla-

zich, zoo veel hy kon, en quam den22™j^||^'^

Februari 1655- in Amboina. Het ecrfte,gcko-

dat hy deed , was Aflahocdi weer op men.ftcld

nieuw te bezetten.

Leeuwaarden , dat

eens m Amboina te verfchy-

vernam , dat zyn broeder Ca-

Hy ley daar 't IchipOP ^.er-

zeer veel vaartuigen ^';^^^g^

van den vyand in [flarden Ichoot. Ookordre.
zond hy den Heer Cos na Kelang, om
daar een vefting te bouwen, alzóo men
verftond, dat Madjira zig daar nederge-
zet had, om dat volk tegen ons op te

hitzen.

Daar na befchouwde hy de pas van
Tanoeno , vond daar de Koningen van
Sahoclau , en Somiet , die hy om hunne
goede dienften begiftigde.

Ontrent dezen tyd hadden die van Kel-
lemoeri , Kclibon , Tobo , en Ceram-
Laoet , zich verftout , om op den 20
Maart verfcheide Ambonfche en Banda-

fche handelaars dood te flaan.

Dit liep hier buiten giffing tegen j dog Mandar-

nog veel onverwagter was het, dat Ko-|gyJjy
ning Mandatsjah in April op Boero in van ver-

de bogt van Cajcli gekomen (aangezien moord te

de Heer de Vlaming dien Vorft verzogc^"'^^"*

had , nog
nen) daar

lamatta weer afgevallen was , den Goe-

goegoe Toewane vermoord had , en zeker-

lyk ook den Koning de reft gegeven zou
hebben , zoo zyn Hoogheid door den
Sedaha Lamoe niet tydig gewaarfchouwd
was geworden.

Hy vluchtte na die waarfchouwing
,

_ Vl"gt na

met een kleene Gilala (zeker licht vaar- * '^^'tceL

tuig) zccwaard in , alwaar hy aan den
hoek van Pela tot zyn groot geluk den
Prefident Cos met een gedeelte der Co-
racora's vond , die den Koning raadde

ren eerften na 't Kaftecl te vertrekken

,

gelyk Hy ook den 6 April met zyn
nieuwe gemalin. Bokje Boeton , aldaar

verfcheen.

De Heer C(?i,ondcrtuffchennadebogt

van Cajeli vertrokken, om te vernemen,
wat de Ternataanen in den zin hadden

,

verftond aldaar , dat zy niet langer on-

der Mandatsjah ftaan , maar een andren

Koning hebben wilden, en dat zy dan
met de E. Maatfchappy in vrede zouden
leven.

De Heer de Vlaming ging ten ecrftcn

ook na de bogt van Cajeli , om te zien

,

hoe de zaakcn daarftonden. Hy verftond,

dat de Prins Calatnatta , ruim een halven

dag



ï6sj- dag de RIevier Woabbo op tcfcheppen,

zich met zyncn aanhang vaftgcmaakt

had, en deed een bezending aan hem,
dog geen antwoord krygendc, en, vol-

gens de ingekomene berigten , vreezende

dat Colofino zelfs mede een fchelm ge-

worden kon zyu, zoo heeft hy die Rie-

vier ten eerften door een vefting!Siafat,

(dat is, dwingen) genaamd, die hy by
de plaats , Boekei, opwerpen liet,

Den oor- doen fluiten. Zy lag ruim 3 uuren fchep-
log om pens (Je Rievicr A\' oabbo op , en het gaf

^IhlS' ^^ onzen, en dezen Veldheer, die haait

Yjt_ hoopte met den oorlog gedaan te heb-

ben , nu weer een nieuwe moeite, en

oorlog, dien hy om dezen Koning met
zyn broeder als van voren af moeit be-

ginnen , en de Maatfchappy , door Cala-

matta maar goed te keuren, hadkonnen
myden.

Colofino quam eindelyk buiten Vcrwag-
ting weer af, en brogt aan den Heer de

Flaming een antwoord , dat rondom be-

dricgclyk was , weshah-en die Heer den
afgezonden fpion van Calamatta met
het recht befcheid , dat men de be-

di'iegers op zyn tyd wel vinden , en ftraf-

fcn zou , te rug zond , waar na ook Prins

Calamatta nu vlak uit zeide , dat hy niet

gezint w^as tot ons uit te kcmcn, ofmet
den Heer de Flaming te handelen, voor

dat hy Mandarsjab hem overgeleverd zou
hebben , om zyn ftraf, die hy aan hem
verdiend had, te ontfangcn.

Hier op brak men alle verdre hande-

ling met hem af, en men gaf na Boe-
ton, Xoela, Affahoedi, en Ternatevan
dezen afval ten eerften kennis , waar over

de vyanden op Aflahoedi , en elders , zig

niet weinig verheugden, gclyk zy met
hun fchiecen betoonden j hoewel zy, we-
gens hun groot gebrek niet veel miflen

konden om te klakkeboflen , alzoo hun
ontzet van Macaflar in May nog niet op-

daagde , niet tcgenftaande de Vloot van
Tiboro in de Straat \an Boeton door on-
ze Vloot henen gebroken was, alzoo zy

in de Xoela's op Bocro hier en daar ver-

ftroid , en ook zoo vernefteld was , dat

nog geen vaartuig van de zelve op Afla-

hoedi had konnen komen.
De Heer de Flaming , vernemende dat

'er onder de vyanden op Affahoedi grootc

onecnighcid ontftann was, vertrok 'er

den 8 May na toe, en vond byzynkomft
daar , de Ambonfe Hongi 37 Coracora's

fterk, dog zeer weinig van levensmid-

delen voorzien , waar op hy 'er 30 na

Liffabatta , en Hatoewe,om Zagoezond,
. die den 27 dito weer quamen, vcrhalen-

vcroverd ^^ ">
'^'^^ ^Y Nuniali afgcloopen , ook ec-

enNa- 'nige vaartuigen, met Zagoc geladen,
hoebcfi veroverd , en Nahoehefi , hoofd van 't

opgehan- Loehoenees Campon, mede gcbragt had-

den , dien de Heer de Flaming , lu ecni-

xSk's-,
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ge dingen uit hem gehoord te hebben

,

ten eerften aan de nok van de rhee op-
hangen liet.

Den 14 dito vcrfcheendeHeer^f/7^- .^^.^^'•*''

ming voor Ailiihoedi in 't veld , en daag- min" ufl
de den vyand uit > dog niemand quam de vynn-

buiten. A^en ging dan na de zoute rie- den voor

vier, om na eeniee vaartuigen te zicn,''^'^*'^'^^'^

waar na de vyand ecnige uitvallen dede,
dat eenige fchcrmutzclingen en dooden
over en weder gaf, onder welken de
Macaffaarfcn Veldheer, Crayn BoetaToe-
ha, mede was, diens lichaam gekalkt,
en zoo na MacaiTar gevoerd wierd. Hy
wierd m 't oppergezag gevolgd door Day^i

Bokcan, die wel zoo ftout niet , doch
ruim zoo voorzigtig als de overleden

was.

De Heer de Flaming gafde Hongi ver- Gaat met

lof, om na huis te vertrekken, ontbie-dcKo-

dende tegen Juni ander volk , alzoo hy !H"°
"*

voorgenomen had zelf met den Koning
na Ternatc te gaan , om hem in zyn rj'k

te heritellen, de gefchillcn te vereffenen,

en met een alle de nagelboomen op Mak-
jan te doen omvellen, waar toe hy een
jagt met 61 foldaaten den 3 Juni vooruit

zond.

Hy vertrok met den Koning den 17
dito van Aflahoedi, alwaar hy den be-

velhebber Roos^ enden Capitein Licute-
nant van Outhoorn^ met een fraeje magt
blyven liet , voerende den Ternataanfen
muiter, den Sadaha Soegale, met zig na
Ternate,die getragt had het gemeene volk
daar te bewegen , om de zydc van den
Prins Calamatta te volgen.

Zyn Ed. quam den zoJuniopBatsjanj
daar alles nog wel ftond , hoewel Cala-
matta haren Koning genoegzaam dwong
in Cajeli by hem te bivven.

Zyn Ed: zcy,dat hy alles indienftaat,

waar in 't nu was laten , en eerit zien

zou , waar het heen wilde , vermanende
hen , de nagelen op Oebi-Latoc om
te kappen, om dan daar voor honderd
Ryxdaalders te erlangen.

Den 24 dito quam hy in 't bochtjc
Gila, alwaar hy alle de OrangKaja'svan
Makjan ontbood , en een nieuw con-
tra6t met hen maakte, dat zy al de na-

gelboomen op liun Eiland zelf omvcl-
len , en d;ur voor f000 Ryxdaalders,

volgens 't contraft 1^5-3 met den Op-
perland\^oogd , den Heer Carel Reiniers-

zooa;, gemaakt, eens vooral genieten zou-

den, mits dat de muiters, zig op Boero
by Calatnatta nog onthoudende , eerll

moeften t'huis gekeerd zyn , alzoo zy
anders maar de helft*, en daar en boven,
voor de moeite van 't omvellen , nog

f00 Ryxdaalders zouden hebben. \

Den 16 dito verfcheen de Heer de
^Jh m

'

Flaming nevens den Koning in Ternate, iymyk
alwaar hy zyn Hoogheid in de tegen- heillcW.

woor-



i6jj.

200 A M B O N S C H E
woordigheid der Ternataanfche grooten 1 gaan van de Zon zich meefters van de ve"'"'"'"

iting, die nu al tot negen ftuks aange

gioeiJ

De

flihocdi

weer ge-

komen.

op de groote zaal in 't Kallecl (J)rangie

wederom voorllelde. Ook wicrd aun-

ftonds daar op een afte van vergiffenis

voor alle , die in dezen opftand tegen

den Koning cenig deel hadden, voorge-

lezen, by welke alleen Calamatta , Ki-

rnelaln Tico , nevens nog 7 a 8 andrc

,

uitgezonderd wierden , alzoo zy wegens

misdaad van hoog verraad geen genade

weerdig, en al himne goederen voorden

Konint' verbeurd verklaard waien.

Soegalc, met nog 7 ot" 8 andren, wier-

Veldheer den ter dood gedoemd, waar by hicral-

voor Af- les herftcld zynde, is de Heer de Fla-

ming met ? fchepcn , en 2 chaloepcn

,

weer na Amboina vertrokken , en den

zz Juli voor Ain^hoedi gekomen, daar

hy alles fpoedig tot een llorm gereed

maakte.

Men hield den z8 dito ecnalgemcinen

biddag door de geheele Vloot , ten ein-

de den zegen des Heeren over hare on-

derneming af te fmeeken.

Hy belaftte , dat de Lieutenant Frans

Mak met 4 Compagnicn matroozen den

aanval doen , dat de Capitein Lieute-

nant van Outhoorn by de zoute rievier

met 400 foldaaten , en 40 matroozen

zyn poll hebben , en dat de vaandrig

Buitendyk in 'c Noorden met eenige

waaghalzen de klip voor den dag zou

zien te beklimmen, en, boven zynde,

wakker alarm maken, waar op dan de

algemeenen aanval gefchiedcn zou.

Na dat dit alles dus wel bcileld was,

zoo wierden de waaghalzen den volgen-

den nacht van agtcren aan de klip gezet,

alzoo zy by dag afgekeken hadden, waar

zy beft te beklimmen was. Zy klauter-

den dierhalven by de wortels na boven

,

alwaar zy ,na veel moeite , ten 4 uuren 's

morgens tegen den dag quamen, bevin-

dende zich daar vry hooger , als de va-

fligheid der vyanden, de kluis genaamd,

gelegen was.

Toen blies de trompetter, die by den

vaandrig Buitendyk Hond , het lied van

Wilhelmus van NaffoHiven^ waar op het

alles van binnen in fchrik en alarm ge-

raakte , en door 't kanon op de fchepcn

het zein tot den ftorm gegeven zynde,

is men den zp Juli met het aanbreken

van den dag op de vefting aangevallen.

De Veldheer zelfmet de middel-troep,

door van Outhoorn geleid , trad aan land,

deed op zyn knicn een yvcrig gebed, en

fprak toen zyn volk een wakkeren moed
in.

Aan de andrc kant was de vyand, zien-

de de onzen van de ccne zydc al boven,

en van de andre zyde zoo llerk op hen
aantrekken, zoo benard, dat zy met al-

le man ider om een goed henen komen
zagen, waardoor de unzcn met het op-

Veroverd

het zelve.
nu al tot

was, bevonden.

De onzen verloren 'er ma;ir z man voor,

en hadden ccnige gequetllen, onder wel-
ke den dapperen Lieutenant Frans Male^

die 'er ook van quam te ften'en.

De vyand had 'er geen volk verloren,

alzoo zy 't allen ontvlugt waren na de
Roodcnberj; , waar op nog z veilingen

waren, d.iar zich die van Bonoa onthiel-

den.

Men vond in de vefting 30 metalc

haffen en falconettcn , ook vier metalc

ftukjcns; doch anders weinig buit.

De vorige z veilingen der Bonoërs te

kleen zynde , om zoo veel volk te ber-

gen, zoo begaf zich de vyand na Ajcr

Mira j van waar zy, daar door de onzen
geftut zynde , na 't icherp gebergte Ka-
hkc, dat 6 uuren agter Ajer Mira legt,

wecken.

De Bonoërs , den oorlog nu moede wer-
dende, verzogtcn vergiffenis by 'topfte-

ken van witte vaandels , en kregen de

zelve , om daar door andren ook te lok-

ken.

Men hield over deze overwinning den

f Augufti een dankdag , en men had
groote reden, om God hier over te lo-

ven , alzoo dit een leelyk neft , en de

hoofd-verting der vyanden geweeft was.

Zy hadden zich egter op 't gebergte

Kalike weer vaft gemaakt, waar na toe

zeker Moorfche priefter, en OrangKaja
van Hoclong, de onzen den weg wees,
waar door de Heer de Vlaming den f
Augufti met ^fo man Kalike niet alleen

vcrrafte, maar ook den Capitein Laoet ^

Kaitsjili Scbaydi , met zyn viouw , en

zoon van 14 jaren, gevangen kreeg. Die Schaydi,

Priefter vatte hem, zoo als hy den dansen andrc

meende te ontfpringen , zelf by de krop}^*^^^"*

dog alzoo Schaydi een gezet enfterkman

was , had de eene fchelra den an-

dren byna gemold , zoo niet een van on-

ze foldaaten hem een houw in 't linker-

been toegebragt had.

Hoe de Heer de Vlaming verder met
hem handelde, en hoe deze hoofdmuiter

aan zyn einde quam , hebben wy onder

de Molukfche zaaken , in dit zelve jaar

voorgevallen, omftandig verhaalt.

Hier ontquamen de meefte vyanden

weer, hoewel zo Macaflaaren 'er het le-

ven lieten, gelyk naderhand eenige an-

dre in de vlucht weder gezalvcerd wier-

den.

De Heer de Vlaming bclafte de pas Eniyn

van Tanoeno wel te bezetten, dat egter"'"""^

niet al te wel waargenomen wierd. Ookg^^yn*
zond hy 44 veroverde vaandels na Bata- vrouw na

via. Boeten,

De Kelangers het bars gezag van Ki-^^^'^^'

niilaha DaggcijMadjira's halven broeder,
"^"^

al-
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»ij<. al voor lange wars, en genegen zynde

genade by den Heer de yiaming op een

goeden grond te verzoeken , verithcncn

den 2.\ Aiïgufti met zyn hoofd in een

korfie voor zyn Ed; op Aifahoedi , woiir

op zy in genade aangenomen wierden,

gelyk men ook aanllond» onze bezetting

van Salatti lichtte.

Te dier tyd hield zich Prins Calaniat-

ta met Kimelaha Haft nog in Cajeli met
zynen a;mhang op, terwyl Madjira^ die

hen weinig betioude , zich op Wayfam-
ma bevond.

De Ma- De Macafïaaren waren den 1 1 Augu-
caffaarca fti ^ door nalatigheid van den vaandrig,

op de pas van Tanoeno in de velling

Zeeburg geplaatrt , by die pas doorge-

broken zonder een man te verliezen,

waar over die otHcicr vaftgezet , en den
Fifcaal overgeleverd , hoewel hy nader-

hand, wegens een gelukkiger uitvoering,

weer in vryheid gelteld is.

ByHa- De vyand egter had weinig aan dit
toepetola doorbreken , alzoo zy den 24 dito on-

dot^oc-
^^^^^ Liflabatta door den vaandrig Wil-

^a^enf Itm -vm Mamaio ^ l'ahalik, en de Alfoe-

reefen mecil alle by Hatoepitola dood-
gcflagcn wierden , onder welke de Veld-
heer der MacalTaaren, Dain Bokcan^nt-
vcns i van Madjird's wyven geweert zyn,

gelyk ook onder de weinige in 't leven

gcblcvene gevangens Cj'ain Labiey^ Dain
Boltcam broeder, gevonden wierd.

Men kreeg naderhand nog wel 2fo
Macaflaaren (behalven vcclen die nu en
dan dood geflagen wierden) gevangen , die

in de keten gelloten , en tot den opbouw
van 't Kafteel met veel vi-ugt gebruikt

wierden , waar door de heele weft-guar-

dyn in korten tyd door hen opgemaakt
was.

Na dat nu de zaaken in dezen ftaat ge-

bragt waren, maakte de Heer de Vla-
ming voor den Prins Calamalta en Madji-
ra nu weinig zwarigheid , wel wetende

,

dat ider van hen het in zyn neft niet lang

zou konnen harden.

Hy liet onze veiling op Boero met 46
man bezet , floot de Rievier dwars met
l dikke touwen, hakte de grachten met
boomen toe, en liet Cajeli met 1 clia-

loepen en een jacht , om de vyandcn het

ontfnappcn te beletten, bezet.

Vlaming Hy zelf ging na Boeton , daar hy den
naBoc-

^j September voor de ftad quam.

trokken. ^Y vond de veiling Djangan Kata door

een Vloot MacaiTaaren , onder Crain Se-

ma-iM in April daar gekomen , na 7 ftor-

men afgeloopen; dog zoodanig, dat de

onzen, 't niet langer konnende houden,
de poort zelf geopend, en zich zelven

met wel 200 Macalfaaren, die 'er indron-

gen , in de lucht hadden laten opvlie-

gen.

Ook hadden zy den Koning van Boc-
II. Deel van Amboina.
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ton gedwongen, zich onder Macaniir te Ujj.
begeven, 't geen meell de koppigheid
van den Commandeur Roos , die tegen
alle waarfchouwmg aan, dat die Vloot
Hond te komen, de Stnuit van Boeton
te vroeg verlaten had , te wyten was.
Dit het de Koniiig den Zcevoogd ook
weten, en daar nevens zeggen , dat hy,
nu de zaaken zoo Honden , niet by hem
komen dorll ; weshalven zyn Ed: ten eer- Befpot

Itcn na Macaflar vertrok , daar hy den l
MacalTats

Oélober voor quam, en door een gevan-
^°"^^'

gen aan den Prins Crongron het befpot-
tende gefchenk,dc kaart van Afllihoedi's

verovering met de goudc kris van ./l/^//>«

Boegis^ voor Hatoepetola gebleven , toe-
zond , om zich daar in te verlulligen.

De MacafTaaren zonden ze met den zel-

ve bode weder, zeggende, dat zy met
den Heer Zeevoogd niets te fpreken , nog
te doen hadden.

Hy daagde wel alle de MacafHurcn te-
gen zyn Ichip alleen uit 5 doch niemand
quam te voorlchyn > waar na hy niet wei-
nig op 't Portugeefch quartier met ka-
non fchoot. Hy keerde toen weer na
Boeton > dog verloor byna die geheele
maand eer hy 'er voor quam.

Ross ondertuffchen met eenige kleene Slegte

vaartuigen ook weer voor Boeton geko-^ian'^e'

men, en hem niet bekend zynde dat de^,^"
'^°'**

Heer de Vlaming hier geweefk was, en Boeton.
gezogt had hen met zoetigheid weer tot
zich te lokken, vond goed, na dat hy
verllaan had , dat onze veiling afgeloo-
pen , en Boeton nu weer onder Macaf-
lar was, om alles wat hy van de Boe>-
tonders krygen kon , en vooral hunne
vaartuigen te vernielen , en een dorp in
de Straat zelf te verbranden ; waar over
den Koning van Boeton hem toonen de-
de, wat miillag hy daar by beging, alzoo
hem de Zeevoogd alle vriendfchap be-
wezen had.

Daar op vertrok Roos , om den
Heer de Vlajning^ dien hy mis liep,
te zoeken, welke hoerende, wat hy daar
uitgerecht had , zeer misnoegd was, al-

zoo nu niemand van de Boetonders tot
hem wilde afkolr^en.

Hy liep derhalvcn , alzoo hy geen wa-
ter meer had , na de waterplaats , de
Straat verder in , alwaar hy verflond , dat
de oude dappere Majoor Verheiden on-
trent Timer door de Portugeefcn on-
voorziens overvallen , en met zyn mee- Verhei-
fle volk in 't beleg van Amakone, op 't den dood

Eiland Chimaar, doodgeflagen was. gelagen.

Haar Edelheden hadden hem Hoofd
van Solor gemaakt , waar op hy kort na
zyn aanlanden aldaar deze belegering on-
dernomen, dog waar in zyn volk hem
fchendig verlaten had , zoo dat hy ten •

eerllen met een flagzwaard nedergekapc
wierd.

Cc De
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löjj. De vcrftroide Vloot van deHcerZee-
Dcvcr-yoogd,in 2, fchepcn en if rocijagtcnbe-

v[oM ft^'^nde , begon weer te vergaderen j dog

komtten van alle kamten met llegte tydingen, al-

declc zoo 't fchip Hillcgaaribberg, en 7 roei-

'^y'jagte:!, na Batavia geraakt waren. Ook
daagde eindclyk de bevelhebber Roos

met 2, fchepcn, en 1 chaloepcn, den i ^

November op , hebbende den Heer de

Vlaming tot voor Macaüar gezogt , al-

waar de verdre fchepen ten deele al wil-

lens (om van zyn vreemde grillen ontfla-

gen te zyn) ten deele in weerwil van

hem afgedreven waren.

Een groot ongeluk was ook den vaan-

drig Ca/par Bnitendyk ontrent Tanakeke

met zyn Tinggang overkomen. Men
had hem al menigmaal gewaarfchouwd

,

om na de fchepen te wyken, doch hy
had daar na niet willen luilleren , nog 't

voorbeeld der chaloepen volgen , zoo dat

hy dit ongemak zich zelven op den hals

haalde.

Hy wierd in 't laatfte van Oftober

zeer onverwagt door ^ o Macaflltariè vaar-

tuigen ovei"vallen , die vry wel van alles

voorzien waren. Hy, door 't groot ge-

tal niet eens ontzet , flelde zich braaf te-

gen de zelve in pcftuur, genegen zynde

zyn huid zeer dier aan hen te verkoo-

pen. Hy fchoot ten eerfte een van ha-

re grootlle vaartuigen in de grond , en

hielp kort daar op een ander reddeloos

maken ; doch de vyand, ftout op zyn

groot getal vaartuigen tegen een , drong

'er op in , waar door hier een hevig ge-

Buiten- vegt ontftond. Ondertuflchen raakte

dyks dnp- (zoo zommige willen) de brand in 't

peie daad. buskruit, zoo dat hy en 14 gemeenefol-

daaten hier door in de lucht fprongen

,

hoewel andre verhalen , dat hy , na lan-

ge tegenweer , door de Macaflaaren ter

neder geveld, zyn hoofd afgeflagen , zyn

vaartuig veroverd , doch daar na van de

onzen door 't jacht de Rinocer hernomen,

en dat daar door nog een Caftiliaan die

onder de doften verborgen zat, behou-

den zou zyn ; welk laatlte wel zoo waar-
fchynelyk is.

De Heer de Flaming , genoodzaakt

Txnd'Kcl^^^g wat in de ftraat van Boeton te bly-

ler na ven , zond den Capitein Lieutenant , Kel-

Xoela. ler^ met 7 chaloepen voor uit, om de

Xoela's te bezetten , vreezcnde dat de

Prins Cilamatta dcrwaards vluchten , en

zich daar nedcrQaan mogt
,

gelyk het

gevolg ook geleerd heeft: want hy groef

een ftuk weegs boven onze vefting een

gracht , om uyt de Rievier Woabbo in

een andre zoute kreek , en zoo verder in

zee te komen , w.aar door hy in Okto-

ber elf nieuwe vaartuigen dcrwaards

haalde , en zoo de onzen met veel Boero-

neefen ontfnapte.

Hy meinde de Manipeefen, daar hy

S C H E
nog eerft aangierde , aan zyn zydc nSjj.

te krygcn ; doch wierd zoo loffc-

lyk afgekeerd , dat het hem eenige doo-
den en gequctllen koftte ; onder welke
laatlle den Koning van Batsjan was, die

daar na ook van zyn wonden llierf.

Na dat hy hier dus re gall gcwccfl:

was, ftak hy na Xoela Beli over, alwaar

de Sengadji van Faloe, met een welgc-
wapende Coracora in zyn handen viel,

op welke hy al 't volk liet dood flaan,

om dat zy Koning Mandarsjah's party

volgden.

Hy geraakte door onweder verder tot Calamat-

aanBatsjan, welkers ingezetenen hy ook^*^ ^^" '

tot zich zogt te verlokken, dog klopte
'^'^"^'^^"'

daar mede voor een doof-mans deur ; dies

keerde hy weer na Xoela Mangoli , daar

hy de dorpen Mangoli en Waytima ten

eerftc bezette
, jagende beide de Seng-

adjï's met hun meelle volk na 't geberg-
te; ;üwaar zy zich tot de komft van den
Heer de Flaming in December met z
fchepen ophielden.

Keiler had hem niet aangetroffen , enviamin^j

by de komft van den Heer Zecvoogd komft op

ftak deze Prins den 6 December met i4Xoela,

vaartuigen van Mangoli (welk ftrand de
Boero, en

Heer de Flaming bezet hield) naFocköe-bon.
ve over, daar hy 't niet lang hield, al-

zoo Keiler , den 1 6 dito daar gekomen

,

hem dicht op de hielen zat, vluchtende
dan hier en dan daar, zonder dat men
hem wift te vinden.

De Heer de Flamingo hier niet meer
wetende te doen, liet den Capitein Lieu-
tenant van Outhoorn voor Xoela Teljabo
in bezetting, vertrok na Cajeli, en lich-

te onze bezetting uit de vefting Siafat,

die nog van de vlucht van den Prins Ca-
lamatta niets wift.

Van daal- liep hy na Manipa, liet 'erverfchei-

30 man , en 4 ftukken in de vefting de beve-

Wantrouw, en ftak na de kuft van Hi-l^fi harcr

toe over, wegens welke het haar Edel- ?^j^"^^'

heden , by de komft der fchepen in dit

jaar, behaagd had verfcheide zaaleen aan

deze Regeering te fchryven, die zy wil-
den waargenomen hebben.

Alzoo deze kuft wel de nagelrykfte,

en dit volk minft te vertrouwen is , zoo
was haar laft wel naauwe agt , by de
jaarlykze vilitc, op deze kuft en vol-

keren te geven.

Ook wilden zy, dat men Radja Hitoe^

OrangKaja JSof/fl« , en Indjeb Tay , zyn-

de hier wel de aanzicnclykfte, en, by 't

minfte misnoegen , in ftaat om hier alles

te verwarren , minnelyk handelen , en

volgens de wyze van de Heer de Flaming

in voorgaande tyden, wat meer dan an-

dren, aanhalen zou.

Men moeft hier ook zorg dragen,om
wel na de nagclboomen, 's Compagnies

hart-ader, te dóen zien, en te bezorgen.

;

I,

II
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1656. dat die boomen niet vermindert , en

wel onderhouden wierden ; om 't welke

te meer te bevorderen, men zelf al de

herte-bceften , zoo zy fchade aan die

boomen deden , mogt van kant helpen

;

doch, geen fchade doende, mogten 'er

die ook wel blyven, alzoo die nu en dan

een goede ververfching van fpys gaven.

Vooral moeit men ook zorgen, om 't

gat van Amboina open te houden , indien

'er eenig' vyand van belang uit Europa

opdagen mogt , alzoo men daar van , en

van de hoofdplaats meefler blyvendc, 'er

voor 't overige niet veel te vreezen viel

,

vermits men den vyand zeer licht van daar

zou konnen dryven.

Zy waren ook van oordcel, dat een

Kallecl langs de vier zyden met woonin-

gen bebouwd, en met goede walgangen

verzien, van groote vrugt was, alzoo de

vyand 'er al boven op , en niet in ftaat

zynde, om op 't plein te konnen gera-

ken , t'ecnemaal voor het gefchut bloot

ftond.

Zy belaftten ook , dat de Reduit op
Loehoe , fchoon 't land van Hoewamo-
hel ontvolkt was, blyven, en dat men
de baricaden op Amblauw , en Bocro

,

al quamen die inwoonders aan de hand

,

daai- laten , en dat men nog al vorder daar

na nagelboomen, en na vreemdelingen

zoeken , en om de vreemde vaartuigen

'er te meer van daan te houden, op Ce-

rams einde, en ook op Manipa, een Re-
duit ftigten , óf wel met de begonnene

op de laatfte plaats voortvaren mocilj

Zynde dit wel 't voornaam ile by haar E-
delhedcn dit jaar ontrent Amboina gc-

fchreven.

De Heej. De Heer de Vlaming quam met de in-

Vlaming trede van dit volgende jaar den
3 Janua-

A. 1656 ri 1 5^5 weer aan 't Kafleel , hebbende
aan die van Manipa belaft een kalk-oven

van 30 vadem in 't vierkant, en ij-o y-

zer-houte balken voor de E. Maatfchap-

py te verzorgen, waar by die vanKalike

900 yzer-houte balkjes in de tyd van 3

maanden leveren zouden.

Eenige Ambonfche wederfpannclin-

gen, in Oftober te voren na Batavia ver-

zonden , keerden m.et eenige hunner hoof-
den, door byzonderc gunft van den Heer
Maatzuiker weder herwaards , zynde
door zyn Edelheid in genade aangeno-

men.

Jonge Alzoo nu de nagelboomen op de ver-

nagel- overde landen uitgeroeid , en geen andre
boomen nagelen dan van Amboina, en de Uliaf-

planf.^"
^'^'"^ ^^ wagten waren , vond de Heer de

Vlaming goed , dat 'er 1 20000 jonge

boomkens aangeplant, en van dit getal

de helft in de Uliaffers , en 30000 op
Hitoc , aangequeekt zou werden.

Dit gefchicdde wel , doch van deze aan-

planting is weinig te regt gekomen , om

aan t

Kafleel,
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dat de Inlanders zoo grooten getal niet i6j6.

wel konden waarnemen , en ook niet

willen , of die boomen voor hen , of
voor de E. Compagnie, zouden zyn.
Men vond in dezen tyd goed alle flaven

en goederen der wederfpannigen en inden
oorlog of door 't gericht omgekomen
OrangKaja's, als prys,en voorde E. Maat-
fchappy verbeurd te verklaren, hoewel
daar weinig af te recht gekomen is.

Den 2 Februari lófó kreeg men van Slcgte

Macaflar hier bericht van de vrede met ^^'^T'^'^
dien Koning door de Heer Extraordina-

^*"""-

ris Raad , en Gezant , Willem Verbeek
(ook wel van de-fi Beek

, genaamd) inge-
Uoten , waar by bedongen was de we-
derzydze gevangenen , uitgenomen die
van Godsdicnft goedwillig veranderd wa-
ren, vry te ftellen, en weer na hun land
te laten keercn. Ook mogt die Koning
zoo veel van de Ambonfc muiters, als na
Macaflar zouden willen , uit Ambon ha-
len, en zync fchulden in Ambon noch
uitftaande, door de zyne laten inmaanen,
alle welke voorwaarden wel het voor-
deeligft voor de Macaflairen, en derhal-
ven den Heer dt Vlaming , hoe zeer
ook tot de vrede genegen

,
ganfch niet

aangenaam waren , te meer, daar wy
zoo hcerlyk in Amboina over den Macaf-
faar zcgenpraalden.

Nu was deze oorlog met de Macaf-
faaren wel ten einde ; maar men had het
met den Prins CAÏamatta en zyn Terna-
taanen op Xoela, als ook met Madjira
en zyncn aanhang , met Kimelaha Hafi
op Boero , en met eenige dorpen op Ooft-
Ceram , nog gaande.

Op dien Pnns liet hy 2 fchcpen kmif- Madjira

fen. Madjira quam niet ie vooifchyn , vcrbergd

en van de verdre had men hope, dat die^'*^^-

van zelfs wel aan de hand zouden komen.
De Macaflaaren wierden in gevolge

van 't contraft (eenige , die gedoopt wier-
den, uitgenomen) in vryhcid gefteld,en
aan hen zelf gelaten, om hier te blyven,
of na hun land te keeren , hoewel de
meellcn , hier reeds vrouwen en kinde-
ren hebbende, bleven, aan welken ook
zeker quarticr in de Stad, hetMacaffaars
quartier genaamd , aangewezen is.

Na dat nu de Heer de VlamingoviXxtmX>tWt^

O jaarcn in Amboina gcwecft was, von-'^^T'*'

den haar Edelhcden goed zyn Ed:, als™"^^^^^
nu al lang Ordinaris Raad gewceft zynde, Heer
na Batavia (alzoo zyn Ed: nu hier zoo noo- Huftaart

dig niet meer geoordeeld wierd) te ont-^"^*'^*

bieden, en den Heer Jacob Hufiaart ^mx}^^'
de Moluccos, tot zyn vervanger aan te

ftellen.

Eer hy nochtans van hier vertrok,
heeft hy veel heilzame wetten, tot ver-

dere vaftilelling van den ftaat van Am-
boina gemaakt, en voor cerft goed ge-
vonden een nieuwe landraad , zoo uit de

C c 2 Lcy-
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i6;^. Leytimoife Chrifl:encn,alsuitdeHitoec-

Steldcenfe Moorfc OrangKaia's op te rechten,

ri^""'5. en die zoodanig te Ichikken , dat de

Sraad Moorre op zich zelven uit l6 OrangKa-

in. ja's van Hitoe bertaan , waai- van 'er 8

aan 't Kailecl een half jaar lang wooncn,

en dan van de andre 8 vervangen zouden

werden , hoewel op hun verzoek , 'er

daar na maar 4 aan 't Kallccl bleven, en

om de drie maanden door 4 andren vcr-

loft wierden , mits dat de t'huis blyven-

de een van hunne zoonen of broeders aan

't Kaikcl moeftcn laten > waar op hen

't calappus-bofch by Hative ter woo-

ning aangewezen, en den eed by hen ge-

daan is.

Daar na vond hy goed de volkeren van

Hoewamohel (welk land hy woed hou-

den wilde) als ook die van Bonoa enKe-

lang , die in genade aangenomen waren

,

op Hitoe en Lcytimor hier en daar by

ondcrfteking te verdeelen.

Verdeeld Hunnc OrangKaja's, al» ook Sengadji

de bege- Coivafa , cn Tahalile , wierden aan den
nadigde Roodenbcrg ontrent het Kafteel als
rebellen.

Qj^^gj^j-j^ gn verder ook die van Bonoa,

AlTahoedi , cn Kekng daar geplaatil.

Ook had ontrent dezen tyd de Lieu-

tenant Dawd Perdrix ontrent Waynitoc,

op Bocro's Weft-kuft , den Koning van

Gilolo gevangen bekomen, vanmeining

3gjj{^ hem na 't Kafteel te brengen } doch de

Radja Gi- Heer rt'e Flamingo wetende , dat hy de voor-

loloin naamfte raadgever van den Prins Cala-

"^ ^^ ma^ta tot dezen nieuwen opftand gewceft

,

doodcn.
^^^ j^^ rakende in ftaat was om nog veel

quaad te konnen doen , belaftte aan de-

zen Lieutenant , nog onderweeg zynde,

dien Koning, zonder hem aan land te

brengen, van kant te helpen, gelyk hy

hem , met 2 f van zyn gevolg, in zee

geworpen heeft.

Daar op ging de Heer de Vlaming de

Uliafters nog eens bezoeken, alwaar hy

veel zaaken verbeterde ,
gevende aan de

Keduiten (die nu meeft klaar waren) ook

hare naamen. Die op Noefla-Laoet

noemde hy Beverwyk , die op Honi-

moa, HoUandia, die op Poorto, Delft,

en die op Waylapia (op 't Eiland Oma)
Hoorn.
Den 3 Maait begaf hy zich met den

Leytimorfen Landraad na de kuil van

Hitoe, om de landen van Hoewainohcl,

Bonoa, en Kelang te ont\'olken , en de

volkeren dan te verdeelen. Intijeh Tay

zogt hem wys te maken, dat de Hoe-

wamohelezen hier niet veel zin in had-

den , en , zoo zy nochtans gedwongen

wierden hun land te verlaten, wel eens

konden weerom kuyeren •, doch de Heer

de Vlaming^ wel wetende, dat het die

van Hitoe voor al niet veel behaagde,

en zich aan geen klein gerugtje meer

kreunende , vond goed , 'er met mwc

B O N S C H E
fchocncn door te ftappcn, cn aan die van 165/5,

Hoewamohel te laten weten, dat, zoo

imand hjcr tegen kikken dorft, hy die

als een muiter en oproerigen aanltonds

den kop doen afflaan, of zoodanig ftraf-

fen zou , dat 'er een ander zich aan kon
fpiegelen

.

Hy had wel verboden , dat 'er de O- Ontvolkt

rangKaja's niets van zouden laten blyken j Hocwa-

dog men befpeurde egtcr, dat hctuitge-'"°^'^''

lekt was > alzoo 'er geen een tegen had

durven fpreken. Hy toonde hen, hoe
zy zoo veel Nedcrknders , en andrc die-

naaren , vermoord , zoo veel van onze ve-

ftingen trouwloos afgeloopen , en 200
veel goederen der E. Maatfchappy ge-

roofd, en dierhalvcn de dood verdiend

hadden j maar hoe zy egter genadelyk

gehandeld, en hunne misdaaden op die

voorwaarde hen vergeven waren , dat zy

zich in alles gehoorzaam gedragen zou-

den.

Hy voegde daar by, dat zy, op hun
land blyvcnde, weer zekerlyk nagelboo-

men aanplanten , vreemdelingen aanha-

len , en dus weer aanleiding tot nieuwe

oorlogen geven zouden ; om 't welk vlak

af te fnyden , hy niet begeerde , dat

eenig volk op Hoewamohel blyven avoo-

nen , maar dat zich de OrangKaja's met
de Alfoerefe Heidenen aan 't Kafteel met
der woon begeven , en de gcmcene man
zich op Hitoe's kuft verdeelen zou , al-

waar zy eveneens als alle andre vrien-

den der E. Maatfchappy zouden werden
gehandeld.

Daar op ging 't vervoeren dezer vol-

keren met eenige Coracora's, en andre

vaartuigen , den 6 Maart zyn gang j dog
in 't overfteken floegen f parahoe's , door
een fchielyke vlaag , of ftorm om , waar
door OrangKaja Bagadet ^ zoon van Pür-
mata-j mede verdronk.

Na deze vervoering der volkeren ver-
•

brandde men alle de huizen, ftak weer
na Hitoe over, en liet de Hitoeëfe O-
rangKaja's een nieuwe ordre voorlezen,

volgens welke die kuft voortaan moeft

beftierd werden , bevelende te gelyk

,

hoedanig zy met deze nieuwe overgc-

voerde volkeren hadden te handelen , cn

hoedanige (Landeryen zy hen , tot het

maken van thuinen , zouden dienen te ge-

ven.

Men verdeelde de gemcenen zoo verre piaatzcn-

van den ander verfpreid , dat blocdvricn- de de

den niet licht bycen konden komen, om ^°°/^^"

dus alle quade aanflagen af te fnyden. Roodcn-
De OrangKaia's (gelyk gezcgt is) berg.

plaatfte hy aan den Roodenberg , cn de

Heidenen ftak hy onder die van Lcyti-

mor, die naderhand meeft Chriften ge-

worden zyn.

Hy gaf ook nu aan deze en gene ve-

ftingen op de kuft van Hitoe naamen.
Die
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Calamat-

ta gaat na
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VUming
verdeeld

de verdre

Tolken

De Heer
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Die van Hila noemde hy Amfterdam,
die op Lochoc, Overbuig, die op Hi-

toe Lama , Enkhuizen , die op Negii

Lima, Haarlem (dog naderhand Leydcn
hernoemd) die op Lanke, Rotterdam,

en die op NoelTa Telo, Vliïïingen.

Hier op keerde hy na 't Kaltecl, be-

laftende Tahalile aan 't zelve te liomcn

woonenj doch zyn onderdaanen van 't

Campon Tean konden, zoo zy wilden,

op Bonoa blyven, of ook aan 't Kailecl

komen, uitgenomen de Heidenen, die

ons van Koning Alcindarsjah gcfchonken

waren ; doch de verdre volkeren van Af-

•Éihoedi , Bonoa , Kclang , en Manipa

,

zouden zich op Manipa ter neder ftel-

len ; doch idcr der OrangKaja's moeft

een zoon of broeder by den Capitein

Radja labaUle aan 't Kaiteel laten woo-
nen.

Ontrent dezen tyd quamen de Orang-

Kaja's van Ooil-Ceram aan 't Kalleel,

verzoekende mede in de nieuwgemaakte

vrede begrepen te werden, 't welk hen

onder die voorwaarde toegeftaan wierd

,

dat zy ons de 3 OrangKaja's (de oor-

zaak der onluften , na hun zeggen) over

leveren, of, zoo zy gevlucht waren, hen
noit meer op hun land zouden ontfangen.

Ook wierd hen opgelegt j-.urlyks eens

aan 't Kalleel te verlchynen , om zich

voor ons te vernederen , en te komen
erkennen , dat zy onder ons ftondcn.

Zy beloofden dit , doch men heeft ze

tot dit laatlle noit konnen brengen.

De Prins Calamatta , het op Xocla

Befi niet langer konnende houden , ftak

daar z dorpen in brand , vertrok den 1

1

Februari 's nagts met 8 Coracora's na

Bangay , en zoo voorts langs de kuft van

Celebes na Macaflar , voerende veel Xoc-
laneefen en Boetondci-s derwaards , die

hy als flaven daar verkogt.

Den 14 Maart vertrok de Heer //i? /^/«ï-

ming met ccnige chaloepen na Manipa,

om de volkeren van AHahoedi , Bonoa
en Kclang, daar mede hun woonplaat-

zen vooitaan aan te wyzcn , kiezende j o

van hunne kinderen , om onder den Ca-
pitein Radja Tahalile aan den Rooden-
berg te woonen, en daar eenCompagnie
uit te maken.

Hy richtte hier ook een byzonderen

Landraad op,om alle gefchillen afte doen;

die uit den fcrgeant, en de OrangKaja's,

daar woonagtig, bcftaan zou.

Den Sengadji Cowafa , en zyn zoon

Jonker , lichtte hy , als gaften , die niet

veel te vertrouwen waren, van Manipa,
om mede aan 't Kaiteel te woonen , waar
na hy den 50 dito weer na 't Kafteel ver-

trok.

K E N. io;
Den 17 April zond hy den Prefidcnt iC^d

Cos na Ternate , om den Heer Hujlaart
daar als Landvoogd te vervangen , op
d.it die Heer hem hier ook mogt komen
alloflen.

Kimelaha Hafi was nu alleen op Boero,
dog fpeelde daar zoo den meeller, dat
niemand tot de onzen uitkomen dorft,
hucwel de Boeroncelèn anders daar toe
wel genegen waren. De Heer de Vla-
ming nodigde hen ook daar toe door een
vriendelyk brief)e , dat hy aan Codjaliy

OrangKaja van Wayfama,fchreefi doch
alzoo zyn Ed: hier niet lang bleef, zoo
heeft hy daar op geen antwoord beko-
men.
Hy liet ook, terwyl hy nog hier was,

overal groote en reisbare wegen , zoo te
land , als aan ftrand , vooral daar veilin-

gen waren, maken.
Daar op vergaderde hy zyne kr}'gs^ En de

magt,die hy na Solor en Timor meinde^*^"
mede te nemen, om de Portugeefcn Jian^^"^*,^"

te tallen. Hy koos 600 man uit, waarfticndc
af hy I z Compagnien (die van Capitein Land-

7«^<?//7f mede gerekend) maakte, lchik-^°°§^
kende zich geheel tot zyn vertrek, engèMd.°'*
voorgenomen hebbende dezen oorlogs-
zugtigen, Capitein met zyn huisgezin me-
de te voeren.

De Heer Jacob Hujiaart verfcheen
op den 17 May in deze Landvoogdy , al-

waar hy den 25 dito door de Heer Zec-
voogd de Vlaming als zeftiende Land*-
voogd , en beftierder vanAmboina , doen-
de den eed aan zyn Ed: voorgefteld wierd.

"

Deze Heer Hujlaart was al een oud
Compagnies dienaar, dien ik A. i64f

,

onder de vlag van den Zeevoogd Maxi-
miliaan la Maire , op 't fchip van den
Onder-Zcevoogd de Heer Weyland^ als

Koopman na 't Vaderland vertrekkende,
ontmoet.

De Heer de Vlaming vertrok , na
3 ja-

ren hier nogmaal geregeerd te hebben, den
Z4 dito , verliezende door onlluimig weer,
tuflchen Alang en Lihboy , een van zy-
ne jagtcn , waar van het volk nog ter

naauwcr nood geborgen wierd j onder
welke Tahalile met zyn Compagnien me-
de was, die al het hunne 'er by verloren
hadden.

Het fchcen of zyn geluk, by zyn ver-

trek uit Amboina een einde nam , alzoo

hy op Timor, by zynen togt van Coepan
na Amaralli, mede eenige doodenenge-
quctllen bekomen had , hoewel hy van
daar nog met eenig volk op Batavia ge-
komen is, alwaar hy in den Bantamfcn
oorlog nog groote bewyzcn van zyne
dapperheid gegeven ^hceft.

c 5 TWEE-
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TWEEDE HOOFDSTUK.
De Neer Huftaart befchreven. Zyne eerfle verrichtingtn. Hy zend van Outhoorn

me: de Hongi na Boero. Een jonk door van Outhoorn genomen , en V gevaar by hem

ultgeftaan. Een houte vefting op Amblauw gelcgt. Codjali's bedriegclyke belofte. Con-

tiail^ met de Ooit-Cerammcrs nu weder gemaakt . De ^odz's met haren Koning be-

vredigd. ^, i6f7 Calamatta, e» Madjira,o/> Macaflar. Z)e Hoewamohelfe Orang-

Kaja's na Batavia ontboden. Nieuw middel^ om den Inlander te beteugelen. De oude

Malcitfe kerk afgebroken. OrangKaja Badja na Batavia verplaatft. De Chincefen

zetten zich tot den landbouw. Boeroneefen in genade aangenomen. Capitcin Hoelong

afgezet. Van Outhoorn >ia Goeli Goeh gezonden. Laft harer Edelheden, tot het

opzenden der Hitoeëicn. j^Is mede ontrent andre zaaken. Van Outhoorns verder we-

dervaaren. De Ceramlauwcrs , vermoorden verfcheide Nederlanders. Keiler hier ver-

vangen. Cowafa's belofte in rook vervlogen. Hafi, en Tico, doen om vergiffenis ver-

zoeken. Ontwerp van verzoening., waar op KimehhTi Hnü met ons bevredigd is . Na-

der befchr)v:ng van dezen Hafi. Komji van de Heer Wcyns hier, en een zware brand.

Van Outhoorn na Goeli Goeli gezonden. Ferandering ontrent den Landraad der Hi-

toecfen. Kellcr's dood. Kimclaha Tico, met zyn huisgezin, gevangen na Batavia

gezonden. Boeroneefe OJlagiers aan V Kafteel. Sinoos foute taal. L'ommiflariflen

van huwelykfe zaaken A. i6f 9 aangefteld. Cowafa wegens geweldenaryen geftraft. Si-

noos gevangen. De Heer Huftaart met ^<r Hongi »« Goram. Nagelboomen geplant

.

De Molukfe Landvoogd , de Heer Cos hier. De Heer Huilaart met de Hongi weer

na Goram , en V morren der Hitoeëfen over den Landraad. De Koning van Bat-

%v\r\ zonder pas hier , f« KaitsjiliPaunocrta »« Batavia ^?2o«fl'e«. Van Dam, ^«Truit-

man , met een Vloot na Macaltir gefchikt. Tico vry gegeven , en Hafi te rug gezonden.

Groott droogte hier. Staat der Gorzmmers. De Hongi weer dcrwaards gezonden. Af-

val der Ooft-Cerammers. Zware brand. De landen op Manipa verdeeld. Verdre

fioutheid der Ooft-Cerammers. Houte wambays op Kcda Keda.

DeHecr
Huftaart

befchre-

ven. D E nieuwe Heer Landvoogd

Huftaart was een zeer ge-

leerd , ervaren en verltandig

Heer, zynde wel z6o pond

zwaar, maar des niet te min

vry lugt van gang, zeer voortvarende,

en zomtyds ook vry wat haaiHg , hoe-

wel hy anders een wakker en zeer voor-

zigtig Landvoogd geweeft is. Van zyne

haalligheid gaf hy een groot bewys,

wanneer hy, op zekere tyd met i). Ca-

ron, den Capitein, en eenige andre op

de Landvoogds punt van 't Kafteel zyn-

de , en met die twee eerfte Heeren in 't

Latyn fprekende, op D. van de Swaarde

200 vertoornd wierd , dat hy de Capitcin

zyn degen van de zyde rukte , en dien Pre-

dikant , zoo hy 't niet ontloopen had , daar

mede eenige Hagen over den rug zou tegen

alle welvoeglykheid hebben gegeven.

Hy zond Capitein l'ahalile, na hem
en den zynqn van kleederen en geld wat

•onderrtand gedaan te hebben , met 't

iagt Amrterdam ten eerfte den Heer

"Zeevoogd na , om hem op de tocht na

Timor te volgen.

Zyn eer- Hy brak ook de vefting Voorbaat op

fte ver-

richtin-

gen.

vre-de Roodenbcrg af, alzoo daar by

dens-tyd nu geen bezetting meer van noo-

dcn was.

Daar op ging hy raftig met denbouw
van het Kafteel voort , waar toe hem de

Heer de Vlaming i ? kalk-ovens en veel bal-

ken enz. gelaten had, Hy ging voor eerft in

't Stadhuis woonen, alzoo 't huis van den
Landvoogd vol witte mieren was , en
brak ook alle de verouderde kamertjes

van de Ooft-guardyn af.

Dit jaar ging hy niet op de Hongi-togt, Hy zend

om dat 'er een fchoon nagcl-gewafch op };['"
^"''

handen was > zendende den Capitein ^°g°/jg

Lieurcnant van Outhoorn alleen met 10 Hongi na

Coracora's na Boero en Amblauw, omBü"o-
te zien , of men die volkeren bewegen
kon om af te komen.
Met 3 andre Coracora's trok de Heer

Huftaart na de pas , om verder na de U-
liaflers te gaan , dog aldaar quam de
nieuwe Koning van Ihamahoe hem oot-

moedig verzoeken , dat zy weer op hun
oud land mogten woonen , alzoo zy door
ziekten en door de Alfoercefen zeer ver-

minderd, en van alle tuinen beroofd waren.

Hy gaf hem met veel toorn te kennen,

of hy meende , dat wy al vergeten wa-
ren , wat moeite die van Ihamahoe ons

op hun land hadden aangedaan , en dat

zy dcrhalven noit moeften denken , om
daar weer te zullen woonen, te meer,
dewyl zy hun land zelfs, en moedwillig

verlaten hadden > en even zoo wees hy
den OrangKaja van Coelor af.

Herman van Outhoorn , den i f Oftober

op Roemah Itc gekomen, vond CodJ.'li

\ daar
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t6j6. daar niet; x'ertrok toen nn W;iynimm;i,

Een jonk ^.^^^ hy niemand ontmoette j van waar

Qyj. na Amblauw getogen zynde , vond

hoorn ge- hy daar een MacafTaarfe jonk, met na-

nomcn. gelen geladen, in de Ricvier leggen. Hy
verbrandden de jonk, doch verdeelde de

nagelen , bellaande in
3
1 zakken j onder

zyn volk.

En 't ge- In deze jonk kreeg van Outhoorn ze-
yaar.by keren Bandanees , ^«>',/o/'o genaamd , ge-
hem uit- JU 1

°
i

geftaan
vangen, die hem met een parang dagt

om 't leven te brengen.

Zeker wondheler belette dit j en door
^ 't worftclen raakte die Bandanees over

boord , maar wierd in zee dood geila-

gen; doch de MacalTaaren van dit vaar-

tuig wierden door die van Oki na To-
mahoc , en zoo verder na Macaflar ge-

bragt.

Niet lang 'er na zonden die van Am-
blauw twee gezanten na 't Kafteel , om
vrede te verzoeken.

De Heer Hufiaart ging in November
daar na toe, toonde die van Amblauw,
hoe veel moorden zy aan de onzen be-

» g^an, onze veiling afgcloopen, de goe-

deren der E. Maatfchappy geroofd, en

hoe zy dierhalven alle de dood fchuldig

waren ; doch hy nam hen des niet te-

genftaandc in genade aan , onder belofte

dat zy voortaan ons , en hun Koning,
getrouw zouden zyn , dat zy beloofden

,

verzoekende om een nieuwe veiling, en

om fchaal , en gewigt , ten einde de na-

gelen , die zy nog hadden , te wegen

,

alzoo 'er noch 10 bhaaren , fchoon

de onzen daar zoo veel boomen
omgeveld hadden , toen gevonden , en in

Januari nog 30 ingeoegll wierden, een

teeken , dat de officiers , bevorens over

de uitroejing geileld , niet al te wel
opgepall , en nog veel boomen ovcrge-

Eenhou- laten hadden ; weshalven de onzen ten eer-
te vefting f^gfj goedvonden dezelve in te wegen

,

bhuwge-^" met de vcrdrc uitroejing voor eerll

legt. nog wat te rullen.

Ook heeft men hier een houte vefting

van pallUradcn in een vlakke bogt, wat
Zuidweilelyker als daar de vorige Reduit

lag, opgericht.

Codjali's Codjali was hier ook by van Outhoorn
bedriege- gekomen , belovende zyn beft te zullen

loft
^" "^^en , dat de Boeroneefcn afquamen > en,

zoo zy door Kimelaha 1'ico hier in mog-
ten verhinderd werden , dat hy, en zyn
broeder de Sengadji , met hunne huis-

gezinnen dan zouden afkomen. Fan
Outhoorn^ hem geloovende , liet hem
gaan 5 doch hy quam niet weer, en heeft

ook zyn ganfch dorp met zich na Cajeli

genomen.
In November, en December heerfch-

tcn (vooral op Manipa) zulke quaadaar-

dige koortien, dat men in 7 of 8 dagen

K EN. 207
300 dooden telde.

In deze maand quamcn die van Kef-
fing , Kellemoeri , Ceram-Laoet, Ra-

tS^H,

en Goram , aan 't Kafteel , om ziglakit,

nader met ons te bevredigen , of wel om
de vrede, in 't voorleden jaar gemaakt,
volgens zekere Artikelen, die hier vol-

gen, te beveftigen.

Artikelen , ende voorwaarden , op ContraA*

welke de E. Heer Jacob Hu-
ooftïce-

Jlaart, Gouverneur en Dircc- emmers
teur over de Provintie enquar- nu weder

tieren van Amboina, ende zyn S^maakt.

Ed: Raaden , wegens, en in

den name van de Hoog Mog:
Heeren Staaten Generaal, ende
Bewinhebberen der Vercenig-
de geoftroyeerde Ooft-Indi-

fchc Compagnie, onder het be-

leid van den Heer Gouverneur
Genera;ü

, Joan . Maatzuiker

,

nader overeengekomen, ende
onder de generale vrede van
Amboina verdragen zyn, met
de OrangKajen Balimbang van
Ceram Laoet , RM,dja van Kcf-
fing , Radja van KeUimoeh,
Malm van Goram , ende Ma-
cajfer van Raiakit gedepu-
teerden, ende cxpreflegemag-
tigden van voornoemde plaat-

zen.

ï.

Eerilelyk •verklaren^ zweren^ en bely-

den wy gemagtigden^ geenen Konink^ Prins,

ofte Staat JubjeSl te zyn , ah eenelyk den
Staat van de gencraale Nederlandfe Com-
pagnie , in de landen herwaards over , ende
in derzeher name ^ den E: Heer Gouver-
neur in Amboina , -wiem mandaten , ende
bevelen wy voortaan altoos gehoorzamen , en

als opregte onderdaanen van haar E. zonder
eenige contradiciie agtervolgen zullen,

z.

Bekennende wy , dat hare E: de volko'

mene fuperioriteit , ende eigendom over onze

landen ende volkeren uit het regt van oorlog

is competerende.

ZhIx isoy ook ziveeren ende belooven , dat

van nu voortaan geene andere potentaten

,

't zy Macaflaaren, ofte eenige andere na'

tien , in hare bevelen zullen gehoorzamen.

4-

Gelyk wy ook belooven geens verbonden,

contraSlm , en alltantien , te zullen aangaan^

ofte houden, met eenige andere Europiibhe
volkeren, dan de E. Compagnie in deze

landen heeft , veel min de zelve in onze lan-

den te admitteren , maar by parejfe van
groote magt , die ivy nitt zouden konnen we-

dtr-
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terjiond d» ivete laten doen , zondet de min-

jie conti adittie

.

f-

Zoo vjy hisgelyks zivceren , V zelve in

cas van andere Indiaanfe natiën , nament-

lyk Macaflaaren , Boetonnecfen , Javaa-

nen, Malcyers, enz.te zullenagtervoJgen,

ende haar lieden by hare komjie van onze

firanden met alle mogelykheid te iveeren , ten

waar zy met behoorlyke paspoorten van de

E. Compagnie verfcheenen^ ende zoo wy

dei niet mtgens zyn te doen , daar van da-

delyk aan de E: Heer Gouverneur in Am-
hoim preadvertentie te laten toekomen, om

daar in verzien te iverden.

6.

En beloovett dan ook tot de enderhandze

werken aan dezen Kaftecle uit elke negery
,

zoo veel arbeids-volk te contribueren, ende

dagelyx te werk te brengen , ah die van Lci-

timor , Hitoc, ende de Uliaflcrs regte-

voord zyn doende, dat is, van elke plaatze

z man.

7-

Gclyk dan mede niet gedogen zullen , dat

imand uit de onze , na eenige vreemde lan-

den afvaren, ten zy hen daar toe van den

Gouverneur in Amboina een pas-briefver-

leend zal ixierden.

8.

Dog zal ons de vaart naar Banda , en

Amboina , altoos vryelyk zonder pas-brief

open blyven , om onze mede te brengene koop-

waren daar te mogen venten , ende ook niet

verder.

Met alle de vrunden van de Compagnie

helooven wy ook vrundfchap te zullen hou-

den, daar mede te handelen ende wandelen,

als geconfuedereerden tocjïaat , ende be-

taamd.
10.

Gelyk by gevolge weder agten ende ntar

onze vermogen traceren zullen . mitsgaders

voor vyanden verklaren alk zulke volkeren

,

' waar mede de E: Compagnie in oneenig-

heid is levende, geene uitgezonderd.

1 1.

Item , dat wt de drie voornaamjie roer-

vinken der Cerammers , en regte oorzaken

der vorige revolten , als daar zyn , Sinoflb,

owas, en Momono, zoo het eenigzinsmo-

gelyk word, in conformiteit van de beloften,

daar van doe aan den Ed: Heer Gouver-

neur {zegge Admiraal) gedaan by den kop

vatten, ende de E. Compagnie in handen

overleveren zullen , om naar verdienflen ge-

flraft te werden.

12.

Maar indien zulx niet wel kunnen tewe-

ge brengen , zullen haar op onze landen

nergens admitteren , ofte plaatze gunnen
-j

maar die als vlugtelingen verftroyen, en al-

tyd vervolgen, tot dat de E: Compagnie i<>f^

van haar boosdadig doen eens gewroken wer-

de.

'?•

Mits '/ welke dan ook beloven, end»

in onze manieren folemnelyk zweeren alk

de voordezen by ons geroofde goederen,

zoo van die van Noeflalaoet, als van de

Bandafche burgers, te zullen reflitueren,

V zy in Zagoc , ofte met Jlaven , op dat

die verongelykte luiden weder V bare mo-

gen bekoomen.

'4-

Eens in '/ jaar blyven wy gehouden onze

gedeputeerden naar V Kafteel in Amboina
tot den Ed: Heer Gouverneur af te fchik-

ken , om zyn Ed: naar de maniere homa-

ge te komen doen , en zoo wanneer wy
daar van in gebreeke blyven, zal yder ne-

gery van ons vervallen in een arende van

100 Ryxdaalders , te appliceren naar di-

fcretie van de Ed: Heer Gou\cmcur , zoo

wy mede verbonden blyven op de ontbie-

dinge van zyn E: terjlond aan V Kafteel

te komen, op paenalifeiten voorfz.

if.

Alle flaven , ofte andere perzoonen, hoe--

danig die zouden mogen wezen , '/ zy uit de

Moluccos , Amboina , ofte Banda ge-

vlugt, ende op onze landen aangekoomcn,

zul'.en onaangezien hare excufe , die zy

mogten komen te infiitueeren , Jirax aange-

vat , en met de allereerfie occafte ber-

waards , tot den Gouverneur
,
gezonden

werden , genietende daar voor hoofd voor

hoofd 10 Ryxdaalders courant , zonder

meer , waar onder mede begrepen zullen

blyven; die haar naar dezen daar heernn

zoude komen te tranfpojteren.

16.

jille welke bovenflaande artikelen belo-

ven wy ondergefz: in onze voorfz: qualiteit

deugdelyk te onderhouden, ende te doen on-

def houden ,bekragttgende dieshalven V zelve

met onzen hoogjlen eed op den Moshhaf,

onderjlond Amboina, in V Kafteel Vi-

ótoria, dezen 18 November i6ff. was
getekend 't merk van OrangKaja Balim-

ban, '/ merk van Radja Keffing, 't merk

van Radja Kelimoeli , V merk van Ma-
lim Goram , V merk van Macafler van

Rarakit. Ter zyde
, Jacob Huftaard , E-

vcrt J. Buis, Comclis Daanen,A.Omb-
groevc , Hendrik de Vries , lager des foir-

konde was getekend Cornelis Houfe Se-

cretaris, Marcus de Roy , Secretaris.

De Boeronccfen wilden nog tot geen peXoC''

vrede verftaan , Nverdcnde alleen dooria's met

Kimelaha Tsco tegen gehouden > maar dieharen

van de Xoelafe Eilanden begaven zich^^^°'J^"_8

nu weer onder hunnen Koning, uitge-jjgt

nomen de broeder van Sengadji Mangoli

,

en ontrent 40 Ternataanen die daar

noch
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i(5j7. noch wat fpcl maakten.

A. 1(^57. £)ej-j 17 Januari 11$ƒ7 kreeg men met

fj^
*g||^'^" het jacht de Achilles, van Batavia over

Madjira Macallar, van de laatlle plaats bericht

,

<ipMa- dat de Prins Calamatta. in groote ongc-
cifTar. nacie i^y 'j Hof aldaar geraakt was, en in

oneenigheid met Madjira leefde , alzoo hy
zynen broeder , of neef, Labodi^ had doen

verworgen, waar over zy malkanderen
de dood gezworen j en de Macaflaaren

zich genoodzaakt gevonden hadden hen
in vcrlcheide dorp.n van den anderen

af te doen wooncn.
Die van Amblauw kregen ook een Ma-

caflaarfche jonk met 17 koppen op Boero

,

die zy aan ons over leverden. Behalvcn

deze vonden zy nog een jonk, waarme-
de Pati Wayfamma^ en Roemaal^ fchen-

dig van Calamatta milleid, op bekomen
verlof van den Koning van Macaflar,

weer t'huis gekeerd waren.

Haar Edelheden, wetende, dat die van

Ooft-Ceram t'elkens den vyanden een

fchuilplaats op hun land gaven , belafttcn

aan de Heer Huftaart daar een Reduit te

, leggen. Dierhalvcn zond hy den 10
Maart den Koopman Cornelis Danen met
vier Coracora's derwaards , om op de

klip van Goeli Goeli een houte veiling

te maaken. Hy vond, daar gekomen, alle

de CJoeli Goeliers en Keffingcrs ge-

vlucht , en wel tot i foo man op Kcf-
fing vergaderd , met voornemen, om dit

de Hollanders te beletten , verklarende

zy liever te willen fterven , dan een ve-

fting op hun land te dulden , wel begry-

pendc, waarom de Hollanders die daar

wilden leggen i namelyk, om de vreem-
delingen van daar te weeren , waar van

zy moeften leven.

Danen dan , hier niets meer konnende

doenj keerde met zyne Coracora's we-
derom j doch , hem onderweeg zwaar we-
der beloopende , heeft hy zyn 4 Cora-

cora's voor Tobo verloren. Hy trok o-

ver land na Tolati , kreeg na veel moei-

te noch vier Tsjampans , met welke
hy , nevens 't mcefte volk , den 1 1 April

op Honimoa quam.
De Hoe- Haar Edelhcden ontboden ook alle de
vvamo- OrangKaja's van de begenadigde volke-

ranRKa- '^^"^ wonende aan 't Kafteel Viftoria,

j.i'sna met haren omflag na Batavia , om allen

Batavia opftand, die zy nu of dan noch vrees-
ontbo- jgj^

^
geheel en al voor te komen.

^
Nieuw "^y Schreven ook deze regeering aan

,

middel by dit goed nagelgewafch , om den In-

omden lander te beter onder bedwang te kry-
Inlander

^^^^ ^.^^^ j^j^j. honderd Ryxdaalders 2f

gclej).'^
ditos, onder voorgeven, dat hare cas nu
wat zober voorzien was, in te houden,
en dat by de volgende gewaflchen zoo

lang te vervolgen , tot zy een geheel ge-

walch aan den Inlander zouden ten agte-

ren zyn j 't geen haar Edelhcden mcin-

H Deel van Amboina.

KEK. ib^
den dat hen , uit vreeze van zoo veel geld iSjtJ

te verliezen , van allen opftand wel zou
doen afzien.

De Raad alhier, verftaan hebbende,
dat 'er op Hila al t'zamcnrottingen , en
bewegingen onder hen gemaakt waren

j
vond goed, het opzenden der voornoem-
de OrangKaja's al ten cerften (zonder na
de hardnekkige Bocroneefen te wachten)
in 't werk te Hellen j zonderende daar van
eenigen uit, die zy oordeelden dat hen
hier noch dienft zouden konnen doen,
waar onder de Loehoeneefe OrangKaja's
Kramer^ en Samfamoc ^ Sengadji Cozvafa,
Sengadji Bonoa^ en Latoeakeke waren.
De anderen wierden met humie vrouwen

en kinderen , 2.82 zielen fterk , op de
Fluiten 't wit Paard , enSandyk, na Ba-
tavia, met belofte van daar wel gehan-
deld te zullen werden, gezonden.

Ontrent dezen tyd bralc deze Heer De oude

Landvoogd de Maleytfe Kerk, d^or de^JJjf^_
Heer PhUip Lncasznon gemaak

t , af,en zet- biokènt

'

te voor eerffc een Gabba Gabba kruiskerk

in de plaats, die niet lang ftond.

Men vernam in dezen tyd ook , dat O- Orang-

rangKaja Badjoc ^ zoon van den onthals-?'^*]-^^'*'^"

den Baros ^ de Ooft-Cerammers geraden 'g^^^"^^;^

had, geen vafligheid op hun land te la-verplaaül.

ten leggen, maar dat zy een gezandfchap
na Macaflïir zouden afvaardigen, 't geen,

fchoon men 't hem toen niet klaar be-
wyzen kon, oorzaak geweelt is, dat hy
(alzoo 'er noch andre zaakcn byquamen)
naderhand ook na Batavia verzonden is.

Niet lang na Danen's vertrek verfche-

nen op Goeli Goeli en Kcffing 30 Ma-
caflaarfe vaartuigen , en Saleyerlcjonkeni

met Tamboekic zwaarden
, parangs,

Saleyerfe kleeden i, en wat ryil gela-

den.

Volgens tzktx placcaat , in May af- DeOii-
gekondigd , begondcn de Chineefen ook ncelcn

hun bcil te doen , om den Landbouw , cn^"''^" ^'S

de hout-zagery by de hand te nemen j["^

alzoo hen verboden was winkel te hou-j^yu^v,

den •, hoewel de tyd leerde, dat do Chi-
neefen hun waaren met minder winft, dan
wel de -borgers aan den Inlander over-

lieten, dat ook oorzaak was j dat dit ver-

bod niet doorging.

In May begon men ook deafgelopene

Reduit Wantrouw op Manipa weer op
te bouwen , waar toe de Inlanders zeHs

nu zeer gewillig waren
, gelyk Zy de

iloffc , daar toe vereifcht , ten cerften

verzorgden.

Ontrent dezen tyd quam Ha(fan ^hxoc- Boeio-
ditr YxnOetsman^ OrangKaja van Way-neeffn in

llimma , Oki, en Maftarettc, op Boe- geusJe

ro's Zuidzyde , den Heer Landvoogd om ^'"Seno-

vergiffenis verzoeken.

Den 1 5 Juni ging van Onthporn met

Haffan daar na toe , nam hen op deze

voorwaarde j vao Mandarsjah voor hun-

D d nen

men.
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j^j7. nen Koning, en den Heer Landvoogd als ' Keiler
,

zynen StadliouJcr te erkennen , in gena-

de aan.

Ca^>itein Gapitein Hoelong, voor z jaarcn we-
Hoclong gcns zync goede dicnllcn door den Heer
afgezet.

^^ f^la^iag met eenig gezag voorzien,

dog dit nu langs Ceranis Noord-kuft

misbruikende , om van deze en gene fchat-

ting te ciJlchen, wierd den 24 üéirobcr

aan 't Kallccl, nevens zyne aanklagers

,

gebragt ; alwaar veele vuile llukken ten

Kynen lailc, als, dat liy 't dorp Lacka-

fari onder zich getrokken, en zelf groot

gezag over den Koning van Sileocloc,

diens onderdaan hy was, gebruikt had,

gebleken zyndc , zoo is hy by vonnis

\'an den Landraad afgezet , en hier aan

't Kafteel gehouden.

Die van de UliafTers hadden op ver-

fcheide Alfoereefe dorpen mede afperzin-

gen uit naam van den Land\'oogd in 't

werk gellcldj doch om hen in 't toe-

komende daar voor te beviyden , wierd

hen een afdriikzcl van Compagnies groot

zegel gegeven, met laft,van noitimand,

dan die dat vertoonden , te gelooven.

Men begon nu hoe langs hoe meer den

onlangs

na Gocli Goeii

,

vangen.

Om dat

deel

C H E
van Batavia gekomen, Ï65S.

om van Outboorn te vcr-

nu haar Edelhcden van oor- Laftha-

warcn , dat de Hitoeefen noch al
'''-''' ^^''^

heimelyk verftand met de Macafiaarcn ,
'''"'^

,

en met de wedcrfpannehngen hielden , opzenden

zv by hun fchryven van 't vo-dcrHi-

jaar al bevolen , om (zich voor als
toeëfen.

nog over 't ontvolken van de kuft van
Hitoc niet konnende verklaren, voordat
zy nader ordrc uit het Vaderland had-
den) den Heer Landvoogd , en deze re-

geering , zoo hy 't noodig oordeelde,

volle magt te geven, om vooral Radja
Hitoe , OrangKaja Boelan, Intsjeh Tay^
en de vier Hoofden van de kuil Hitoe
met alle hun geflagt , tot het minile kind
toe , na Batavia t zenden , verzekerd

zynde, dat dit den oprocrigcn Inlander

wel wat omzigtigcr maken zou.

Even zoo bcLaltten zy ook den 18 Fe-
bmari dezes jaars iöf8 op de Hitoeefen
zeer naauw te letten, hunne huizen nu

Van
Out-
hoorn naalzoo
Gocli

Cjoc'i ge

zonden.

en dan door een coiporaaifchap te bewa-
ken , en zoo de grooten zich ecnigzins

tegen de ordre van den HeerLandvoogd
oorlog op Ooil-Ceram te gemoct te zien, aankanteden, die kittcloorige gaflen ten

de Ceram-Lauwers de OrangKa-
ja's S'moos , Ocdias , en Manono , aan ons

niet wilden overleveren , en ook niet toe-

flaan , dat 'er een vailigheid op Goeli

Goeli gelegt wierd.

Dierhalven vond men goed Herman
man Onthoorn met een kleene magt der-

waards te zenden , en hem te bclallen

,

daar op die klip czn vailigheid, in weer-

wil van hen, op te flaan, en daar toe de hulp

van die van Ocrong , Erinama , Kien

,

en Quammer, (die den 6 December ver-

klaard hadden het met ons te houden) te

gebruiken. Hy vertrok daar op den 1

1

dito met 14 Coracora's, en 63 foldaa-

ten , die met 't Galjoot Ens na de bogt

van Haja liepen , daar zy de noodige pal-

lilTaaden kapten, komende den 21 dito

voor Goeli Goeli.

Zy vonden dit dorp , uitgenomen 1

4

huisgezinnen, die zeiden by ons te wil-

kn blyven, verlaten > hoewel die geble-

vcne lieden maar voor verklikkers en

fpions dienden.

In korten tyd wierd die veiling ge-

maakt, van 4 Hukken, nevens een be-

zetting van 30 foldaaten voorzien , en

Ooil-einde genaamd. Zy hadden om
laag ook twee waterputten bezorgd , die

zy met een pagar omringden.

Men gifle op deze en gene gei-ugten

ook , dat Oevjas , en Manono om ontzet

na Macafliir getrokken waren, alzoo zy

te dier tyd niet op dit land vernomen
wierden.

Om deze poft te beter te verzorgen

,

zond men dea i f Januari löyS Capitem

cerllc maar na Batavia te doen vervoe-

ren.

Haar Edclhedcn wilden ook nergens

anders, dan op Hitoc, Leytimor,Oma,
Honimoa , en Noedalaoct , de nagelen

aangehouden, en die boomen verder al-

omme omgevcld hebben. Zy ordonneer-
den ook den Inlander in 't toekomende,
gelyk nu reeds gcfchied was , v.-anneer

zy aan onze werken arbeidden , een pond
ryil, en een ftuiver daags te geven. Zy Alsmede
wilden ook, dat men hierby 't maken ontrent

van men andre

zaaken.
lont aanhouden zou , en dat

wei een ftuiver of twee op 't bosje meer,
om de lieden aan te moedigen

, geven
mogt.

Ontrent dezen tyd had de Heer Land- Van Om-
voogd ook belaft de lioute veiling ophooms

Goeli Goeli in een ftecne te vcmndercnj
^^"''J"

doch van Outboorn , met 5 Coracora's weer jcn.

keercnde , was met de zelve ontrent Da-
wan geftrand ; hoewel 'er maar i foldaat,

en een Inlander, verdronken was. Hy,
op Honimoa weer t'huis gekomen, wierd
door den Koopman, Abrabam Otnb^roe-

ve verloft, alzoo hy als Gapitein na Ban-
da vertrok.

De Ooft-Gerammers , wel giflcnde

,

dat het hen gelden zou, zyn in Januari
I^e Ce-

al na Goram, twaaf mylen Oollelvkcr ^^l^j*"

gelegen, gevlugt, hoewel die van Kcf-
fing nog op hun land bleven ; doch de
Ceramlauwers,mcde derwaards gevlugr,

hebben 4 man van de chaloep de Krab Ver-

dood geflagen , en zig na Goram begeven ;
f^ioordfn

mogelyk uit wraak, om dat deze cha- ^^"^''?'".

loep den Zi Januari een Macaflaarlejonk landeis.

'

op
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165 J. op Manaleki aan de wal gejaagd, vero-

verd, en in de grond geboord hadden.

Even zoo hebben deze moordenaars

ook "Jacob Borncc ^ Koopman, cnFilcaal

in Bandaj van Nova Guinea daar aange-

gierd , den 2 f Januari , met 7 heden

van zyn gezcHchap . na dat zy hen twee
dagen zeer wel gehandeld hadden

,

fchelmagtig op 't llrand van Katalochi

vermoord.

Capitein Keiler^ gifTende dat de Kef''

fingers , en die van Goeli Gocli , wel
haaH mede derwaards vluchten zouden

,

heeft hun rtranden met 't jacht Hitoe

,

en 8 Coracora's bezet j doch wegens de

menigvuldige kreken aldaar konden de

onzen niet beletten , dat die van Goeh
Goeli ook na Goram de vlugt namen.

Verder liepen de zaakcn den onzen
zeer tegen : want in Februari wierden
hen , met 8 Coracora's op de wagt leg-

gende , door de Gorammers, die eenc

lyn met de Keffingers trokken
, 4 Cora-

cora's door bloohertigheid der Inlanders

, afhandig gemaakt , behalven dat zy nog
31 man, aan land uit moeskoppen ge-
gaan, quyt raakten.

De Hoofden dezer Coracora's deed de
Heer Landvoogd voor 't gericht dag-
vaarden, dat hen verwees om in vrou-

wen-klecdcren (de uiterlk fchandc voor
een Inlander) door de ftad geleid te wer-
den , een jaar lang in de keten te gaan

,

en 100 Ryxdaalders tot een boete te ge-
ven j hoewel zy van de keten noch ver-

beden wierden.

Voor Goram wierd de chaloep , de
Spreeuw , door de Gorammers overrom-
peld} waar door de onzen, geen uitkom ft

ziende, den brand in 't kruid ftaken, en
met iz Gorammers in de lucht vlogen.

Die van Goram hadden ook twee Ma-
caflaarfe jonken met ryft binnen gekre-
gen , en hun ftrand met drie vaftigheden

bezet.

Keiler Capitein Keiler wierd mede ziek , wes-
liier ver- halven tot zyne hulp , of tot zyncn ver-
vangen, vanger de Lieutenant fVouter Janszoon^

ter tyd toe, dat Capitein van Outhoorn

uit Banda quam, gezonden wierd.

Met de muiters op Boero hadden de

onzen beter geluk. De HeerLandvoogd
in Februari daar heen getrokken zynde,
overley met Sengadji Cotuafa, wat beft by
der hand te nemen, om die van Boero tot

., reden te brengen. Cowafa nam aan 't

werk met foo man te zullen onderne-

men , zoo men hem vertrouwen , en

maar een duitfch officier met z Ibldaten

tot getuigen geven wilde. Men gaf hem
dierhalven zoo veel Manipeefen , Kelan-
gers , Bonoërs en Amblauwcrs mede,
voegende hem ook den fcrgeant Klaas

Snyders en ^ foldaaten toe.

Deze quamcn den 7 Maart in Cajeli's

beloften

in rook

vervlo-

gen.

K EN. iiï
bocht, en gingen van daar Zuid-waard 165K,

aan over land door veel moeraflen, tot daar
Kimelaha Haft, en de zyncn, boven aan
de Rievicr VVoabbo Ligen, en zich met
de Ternataanen, en Bocroneefen in een
groot dorp nedergcllagcn hadden j doch
de onzen 'er op indringende , nam de
vyand de vlucht, gevende het dorp,
daar niet veel in was, dan 1000 ledige
huizen, ten befte.

De zwetfer Cowafa quam agter aan,
voorgevende, dat hy 't volk van agteren
had moeten aanperflen , dus hcp alles

hier vruchteloos af, en zy keerden on-
verrichter zake na Manipa j daar men
anders Ha/i zelf, nog dien eigen morgen
uit dat dorp gevlucht

j gelnakkelyk had
konnen ki7gen, als men het maai- met ernit

gczogt had.

Na dat Kimelaha Haft, en J/Vo, on- Hafi.cn
langs dus op de vlucht gedreven, endaarTico,'
door van hunnen voorraad ontzet waren, '^°<^". °™
lieten zy door voorfpraak van Co'wafaoxn^'^^^'^^'

1 t
^ •' nis ver-

vrede verzoeken.
zoeken,

Hafi kreeg vergiftcnis by een briefje

van den Heer Landvoogd , maakte in 't

eeril noch wat uitftcUen j doch quam
eindelyk den z Oftober aan 't Kafteel in

gezelfchap van Sengadji Cowafa , den Seng-
adji van Roemah Ite , OrangKaja lowayl
van Cajch, den Pati van Ilat,'van Le-
liali, van Tagalifla, en van Ptolemata.

' De Heer Landvoogd nam hem , en de
verdre Boeroneefen , op zekere Artikel
len , die hier volgen « in genade aan

:

Artikelen cnde voorwaarden van 'Ontwerp
reconciliatie, volgens welke de van vei-

E. Heer Jacob Huftaart , Gou- ^'oening,

vcrneur en Direftcur over de'"'^ï'u''

l-'rovintie van Amboina , in na- Hafi.

me van de Vereenigde Neder-
landfchc Ooft-Indifchc Com-
pagnie , item als Stadhouder
van zyn Koninklyke Majcfteit,
Kaitsjili Alandarsjab j Koning
van Ternate , in genade we-
derom aangenomen heeft, na
hare rebellie, de Boeroneefchc
OrangKaja's, Kimelaha Haft,
Römoboni, Sengadji Toeban, O-
rangKaja van Liftïali, Papue-
iva , OrangKaja van Ilat , Oets-

man van Loepoe , Roepoe van
Ptolematta , Gorr, ende Soe-

roes van Leliali , mitsgaders de
Simaus, en Pati's van'tganfch
Eiland Boero.

Ecrftelyk , zoo zweerd^ eii verklaard
de Heer Gouverneur in qualiteit voorfz: in

't regaard van alk gemelte OrangKaja's tt

ratificeren ende geftand te doen zyn E: brie-

ven van pardm , voor heen na '/ land *i}an

D d i Boe-
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1658. Bocro afgcfchikt , 'volgens teneur der zeher^

haar luiden van alle rebellien^ misdoen^ en

hoJiiUteitcn^die 2.y tegens </f£. Compagnie

en haren ivettigen Konink Mandarsjah , zoo

door aankidmgc van Kinielaha Madjira,

ah nadohand gcpcrpetreerd hebben ,
par-

domicrende.

Mits ivelke zy gemagtigde OrangKaja's

voorjz. dan ook voorharenivetfigen Konink

,

Kaitsjili Mandarsjah, wederom aannemen,

aan den zelven, 'ende des zelfs erfgenamen

zwerende, ende belovende alle t^ouw, ende

gehoorzaamheid tot in de dood, bclydcnde,

dat hem de volkomene heerfcbappye over ha-

re landen ende volkeren uit foiiverainiteit

compcteerd.

Zulx zy ook zweeren ende beloven van

nu voortaan geene potentaten, V zy Macal-

faaren , Boetonncefen , of eenige andere

natiën, ook Madjira, ofte Calamatta, en

hare beveelen niet te zullen gehoorzamen,

ook met vreemde volkeren geen contracten aan

te gaan.

Gelyk zy ook zweeren , ende beloven te

zullen zyn , en te blyven regte en waare

bondgenooten van de vereenigde Ncdcrland-

fe Ooit-Indifchc Compagnie.

Iiem
,
geen anderen Stadhoudo-r van Ko-

ninx wegen te erkennen, ende gehoorzamen

als den jegenwoordigen Gouverneur, Jacob

Huftaard , en zyn E: toekomende nazaten

in Amboina.
Belovende aan de andere zyde den Heer

Gouverneur voorfz: haar voorfz: Orang-

Kayen met de haare- in haar Mohhamme-
daans geloove ongeniolefteerd te zullen laten.

Ende gemerkt ten tyde van dit contrati

die van de ncgery Luciela nog niet zyn af-

gekoomen, maar als nog ongezind blyven,

zig onder haren Konink te fubmitteren , zoo

verklaren zy prefente OrangKaycn voorfz:

die van de voorfz: negerye , ende wie vor-

ders als nog op het land van Boero Rebel

is, neffens alle 's Koninx , en V Compa-
gnies vyanden , van flonden aan voor hare

vyandcn , zweerende , ende belovende , de

zelve met geweld te zullen helpen dwingen.

Item , den Kimelaha Tico Radjab

,

ende Baykolc, by aldien zy binnen den tyd

van een maand naar heden geen pardon ko-

men verzoeken , ende op Boero gevonden

w$rden, zoo het eenigzints mogelyk is, by

de kop te vatten , en de E: Compagnie in

banden over te leveren.

Maar indien zulx niet wel konde te we-

gen brengen, zoo hebben zy beloofd, ende

gezwooren , de voorfz. rebellen op Boero

tter^ens te admitteren , ofte plaatze te gun-

nen, maar die als vlugteÜngen te verflroyen,

ende altyd te vervolgen.

Boven dezen allen zoo belooven zy dan

nog by dezen alle de negeryen , ofte het volk

van dien , die jegenwoordig op Cajeli , ofte

elders op 't ganfche landvanBocrogeplaatfl,

ende gereconcilieerd zyn , te zamen te con-

N S C H E
gregeren, en onder een begryp flegts in cam- 1658.

pons verdeeld mettcr woon aan de flrand

van voorfz: Cajeli te bi-engen, zonder van
daar buiten ordre van de Heer Gouvei-
ncur te wyken , mits dat aldaar i'haerer

verzekeringe door de E. Compagnie een

vefling , met Nederlands guarnizoen bezet

^

zal werden gelegt.

Dog zal Toegis Oelo, zoon van den

Scngadji Toeban,w;c? </? Manipecfen , rf'/tf

tot heden haar in Cajeli , ofte elders tot

Boero , hebben oyithoudin , wederom met Vr
woon naar Manipa keeren, en hare refiden-

tie nemen onder het campon van Tocban,
ende zal een ider OrangKay , zoo als voor-

zegt is
,
geplaatfl zynde , als fubaltern hoofd

over zyn campon het gezag voeren , zonder

dat eenig Generaal commando by Kimelaha
Hall , onder den naam van Salahaccan,

ofte imand anders, op lyfflraffe , zal aan-

genomen mogen werden ; maar zal voorfz:

Kimelaha Hafi tot Boero woonen , als een

privaat perzoon.

Ook en zal geenig OrangKay , in 'tpar-

ticulier , of generalyk , fzamen vermogen

eenige Macafiaaren , Malcyers , of andere

vreemdelingen , op haar land te admitteren
,

maar by pareffe van groote magt , die zy

niet zouden kunnen tegcnflaan , zoo zul-

len , zy gehouden zyn , en blyven den

Heer Gouverneur daar van de weet te

doen, mits welke dan de Bocroneefen voor

vyanden verklaren , alle de Macaffïiaren

,

ende alle adherenten van Kimelaha Madji-

ra, ofte Calamatta.

Jlle Macafiaaren, Malcyers, Boeton-

ders ook Ternataanen , ende Makjanders
die van ouds haar op Boero mogten onthou-

den, zullen in handen van de Ed. Com-
pagnie , ende van den Konink geleverdwer-

den, op dat de eene na Macailer, en de an-

dere naar Tcrnatc werden gezonden.

Ende zullen in conformiteit van het contraSl

tufj'chen de E: Compagnie en de Konink

Mandarsjah aangegaan , alle nagel-boomen
,

V zy klein ofte groot , die op Boero nog mog-

ten werden gevonden , moeten werden geruï-

neerd.

Mits welken zy voorfz: OrangKaycn,
dan ook zweeren ende beloven goede aanwy-

zinge van alle zoodanige vrugtboomen te

doen, en gene te verzwygen , maar zelfs de

diflru£lie te helpen bevorderen , blyvende op

den hals geinterdiceerd eenige nieuwe aan-

plantinge te doen , zulx zy OrangKaycn
belooven niet by der hand te zullen neemen.

Gelyk dan mede niet gedoogt werden zal,

dat imand van voorfz. OrangKaycn, ofte

de haren tot eenige vreemde landeryen buiten

dit Gouvernement afvaaren , ten zy daar

toe van de Gouverneur in Amboina een

pas-brief verleend zal werden.

Dog zal de vaart naar Amboina altoos

vryelyk zonder pas-brief, of ten hoogften on-

der een cedeltjen van V Nederlands Hoofd
der
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ï6j8. der fortrcjj'en tot Cajeli gelicentieerd hly-

ven.

Allejlaven^ ofte atidere perzoonen ^ ht>e-

danige die tnogcn wezen , V zy uit de Mo-
luccos , Amboin.1, ofte Banda, gcv/ugt,

en op Bocro aangekomen^ zullen onaange-

zien haare excufen , die zy mogen komen

doen
, flrax aangevat , ende met de al-

lereerjle occafte heriioaards tot den Heer
Gouverneur gezonden werden

,
genietende

de Boeronccien daar z'oor, Jlaven zynde,

hoofd "voor hoofd i o realen.

Alk grof gefcbut , hoedanig V mag we-
zen^ zal zonder vertoefd de E. Compag-
nie in bewaring ter hand gefield moeten wer-

den .^ doch "verklaren de OrangKajcn, dat

al
f
wat zy van dat flag hadden .^ door Cala-

matta is weggevoerd.

Eindelyk , cnde ten laatflen , zoo hebben

de voorfz. OrangKays , invoegen als die

van Hitoc, beloofd^ ende beloven mits de-

zen , continueelykcn vier perzoonen uit haar-

luiden met vrouw en kinderen hier aan V
Kafteel te houden^ ende te laten woonen.,

de welke alle 6 maanden door vier andere

,
zullen mogen vervangen worden , ende nomi-

neerd de Heer Gouverneur voor de eerfie

die zullen hebben herwaards te komen , den

broeder van Kimclaha,Hafi genaamd .^C-x-

pitcin Laoct, den Sengadji van Locmai-
tc, den OrangKay vat. Ihx^ende Orang-
Kay Oecsman.

Aldus gedaan in Amboina, in 't Ka-
fteel Viftoria, dezen 4 Oótober i6f8,
was geteekend Jacob Huilaart , Antoni

van Voorft, A. Umbgroeve, Pieter de

Graaf, Abraham Verlprcet. Ter zyden^

Kimelaha de Hafi. Rocmaboine , Seng-

adji Loemaïtc , OrangKaja Towaal
,

Hoofd van Cajeli. Toeroelo,fl'f zoonj^iy
van Sengadji Tocban, Pathua, Orang-
Kaja Lifliali Papoewa , OrangKaja Ilat,

Oetsman , dito van Loepoe Roepoe

,

OrangKaja van Ptolcmatta Jocri , O-
rangKaja Leliali Loeroefan , van dito

Simau , Pati van TalifTen. Ter zyden

Jiond^ foirkonde was geteekend., Philip du
Pree, Secretaris. Jn '/ midden fiond ge-

drukt Compagnies zegel in rooden lacke.

Nog lager Jlond., nota de volgende Orang-
Kaja's hebben 7 accoord , hier voren ge-

fchreven^ aan de firanden van Cajeli on-

derteekend ^ op den z November i6f8.
IFas geteekend., V merk gefield by Orang-
Kaja Oetsman, 't merk gefield by Orang-
Kaja Bara , V merk gefield by Pati Lu-
cieia , '/ merk gefield by Capitein Laoct

,

broeder van Hafi , V merk gefield by Pati

Waylamma.

Nader Haar Edclheden befchreven dezen Ki-

befchry- melaha Hafi by hun brief van den i f
vingvaa November dezes jaars (kort op deze be-
dczen genadiging gevolgd) als een der fnoodfte

guiten , en die met de muiters in Tcrna-
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te en in Amboina de gronden tot de laat- 16;?

ile beroerten gelcgt , en dien de Heer
de Vlaming A. 1649 om zyne fchelme-
ryen na de Moluccos gebannen had.

Ook wilden zy , dat men hem daarom
te minder vertrouwen zou, om dat hy
uit den huize van Tomagola , en met een
dogtcr van den ontshalden Kimelaha Le-
liatü getrouwd was, waarom zy ook beft

oordeelden , dat , by aldien men met hem
tot een contraól komen mogt , men voor-
al behoorde te bedingen, dat hy niet in

Amboina blyvcn, maar na Batavia ver-

trekken, en zich daar zou moeten op-
houden.

De Heer Landvoogd van Banda , A- Komft

braham fFeyns^ was in Maart dezes jaars y?"*^^

al in Amboina overgekomen , om met weyns
den Heer Hujlaart te overleggen, hoe- hier.

danig met die van Goram te handelen.

Na ryp overleg vond men goed (niet tc-

genftaande haar Edelheden den 2,4 De-
cember dezes jaars gefchreven hadden,
dat men dit neil 't zy alleen, ofwel met
hulp van den naaften Landvoogd, mocft
zien te bemagtigen) om dit jaar hier niet

aan te tornen , om dat de volkeren , daar

byeen gezameld, wel 1 2.000 man uitmaak*
ten , en te meer , alzoo die van Ceram-
Laoet, Keffing, en Goeli Goeli , zich

al in Januari voorleden, en in 't begia
dezes jaars, by hen gevoegd hadden

j

waar tegen zy nu de noodigc manfchap
niet byeen konden brengen. Weshalven
men beftoot m^ar alleen op hen te kruif-

fen, en hen door twee drie jachten of
fchepen , die op hen waken zouden,
af te matten > waar toe men uit Am-
boina 't jacht Ens , en uit Banda 't fchip

Walcheren gcbiuikcn zou , zynde de
Heer fp^eins van voornemen om met 't

fchip de Angelier zelf eens na Goram te

gaan , om 's vyands werken te bcichou-

wen , en den zelven alle mogelyke afbreuk
te doen.

By des zelfs aanwezen alhier had men Zwar«

den 18 Maart dezes jaars een zware ^''^"'^•

brand , waar door de Nieuwe Kerk , twee
Predikants huizen, en wel 30 petakken,
afbrandden, waar op den 26 May nog
een andrc brand ontftond j die 36 petak-
ken wegnam.
Den 2,3 Maart vertrok dcHccr IVeyns

na Banda, en den 10 April na Goram
met een Fluit, 2 jachten en chalocpen,

hebbende 642 man, zoo foldaaten en ma-
troozen , als borgers en Inlanders , by zig.

By zyn komft vond hy den vyand meeft

gevlucht , en by zyne landing wel wei-

nig tegeniland , doch ook geen genegen-
heid , om met ons te handelen ; weshal-

ven hy alleen eenigeklcene dorpen afliep,

en verbrandde. Hy bcftormde den 2i
wel de hoofdvcfting , KataLoehi , een

halve myl van 't Weftftrand op een ftei*

Dd 3 Icn
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Icn berg gelegen j doch alzoo die berg

zeer glad en llibberig was, en 'er eenVan Out'

cTo^cIi
"^gi'ootc nagregcnbyquam,mocllendeon

Godi ge-

londen.

zen, fchoon al tot aan de muuren van 's

vyandsvailighcidzoo verre genaderd, dat

zy 'er met gianaaten inwicrpen , en alles 'er

al in alarm en verw;uTing was , weder

vruchteloos attrckken. Hy vertrok dicr-

halvcn weer na Banda , zendende isan Out-

hoorn na Goeli Goeli om Keiler te verloflcn.

Deze , hier gekomen , bevond dat die

van Ocrong en de nabygelegcne dorpen

alle afgevallen waren , en dat zy een

Tinggang van ons weggehaald , en vyf

Hollanders doodgellagen hadden, zyn-

de daarenboven zoo Itout gewecft , om
op onze veiling aan te vallen , en de

Verande-

ring on-

trent de

Landraad
derHi-

toeè'fen.

Keilers

dood.

fcheen-angels in brand te ftekcn.

De Hitoeëfen hadden verzogt hunnen

Landraad op Hitoc, doch niet aan 'tKa-

fteeljte houden. De Heer Huflaart ging

den 8 May na hen toe , en maakte hen

bekend, dat dit door haar Edelhedenaf-

geflagen , doch tot hun vcrligting noch

ingeichikt was, dat zy in deRegenmoef-

fon op Hila,doch in den droogcn tyd aan

't Kalleel , \'ergaderen , mits dat de O-
rangKaja's echter hun vafte woonhuizen

aan 't Kaftecl hebben , en houden zouden.

Capitein Keiler^ door van Outhoorn pas

vervangen , en ziek aan het Kafteel ge-

bragt, is in Juli overleden.

Ontrent dezen tyd brandde de Gabba-

Gabba Kerk , voorleden jaar gemaakt , af,

in plaats van welke de Heer Land-

voogd een nieuwe van hout , daar nu

noch de Maleytfe Kerk llaat , heeft la-

ten maken, die ook (gelyk wy zien zul-

len) tot de Regeering van den Heer .Sf/.)^-

gben gcftaan heeft.

In üftober ging dcYletx Hujlaartrcict

^7 Coracora's op de Hongi-tocht, deed

Manipa eerll aan, alwaar hy over de ?io

nagelboomcn uitroeide. Van daai' ver-

trok hy na Boero , daar hy een houte

paUiflade-velHng , van 4f voeten in 't vier-

kant, met 4 punten lag, die hy Man-
darsjah noemde.

In dezen tyd quam de Prt//vanLucie-

la of Liflcla , ook af, die zich nu al van

Kimelaba Tuo afgezonderd had j ook
verfchcen nu Bongafari, jongfte broeder

van Kimelaba Hafi^ die mede vrede qua-

men verzoeken ; doch deze wierden op

die voorwaarde aangenomen, dat zy Ki-

melaba 'Tico moeiten helpen vangen. De
andre broeder van Haft lag boven in 't

dorp Cajcli aan de koorts.

Om Tico gevangen te krygen , zond

de Heer Landvoogd den Fiicaal, Abra-

Kimelaha bam Ferjpteet met den Pati Luciela , Seng-

V[co,met adji Cowafa, en zommige andre Orang-
zyn huis- Kaja's uit, die na eenige talmeryen den

^'^'^^^'^^' Ki»!elaha Tico met zyn vrouw, en kin-

deren, op 't ftrand van Luciela cnBara,
v.>ngcn.
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gevangen kregen, en den i November 1658,

by den Heer Hujiaard op Cajeli bragten

,

alwaar die Heer wel zyn woord ontrent

de beloofde genade houden wilde , doch ^'3 Bata-

alzoo hy tot 't laatll toe hardnekkig ge- ^'*
f^'

, ,

-^ " ° zonden,
bleven , en gevangen genomen was,
zond hy hem den 4 December na Ban-

da, van waar hy na Batavia gevoerd is.

Alle de kleenc dorpen van Boero, al-

zoo hier nu alles in vrede was, quamcn
zich om de nieuwe veiling nederzetten,

in welke 4 yzcre ilukken , nevens een

bezetting van 24 man
,
gelegt wierden.

Ook fchikte men zich daar tot het aan-

qucken van de lyll.

Daar op vertrok de Heer Huflaart den Boero-

} November weer na 't Kailecl, bcla- necfe O-

ftende den OrangKaja Oetsman , Pati I- 'Magiërs

lat^ Sengadji Roeniah Jte, en den Capi-
(jj.^^^]

tein Laget , Haft's broeder , hem te vol-

gen , om als Ollagiers aan 't Kaftecl te

woonen.
Die van Oerong,Quaus,en Erinama,

van hunne fchelmHukken berou kiygen-
de , en met reden vreezende dat het hen
nu gelden zou, quamcn aan onzevefting

op Goeli Goeli , om de vrede te verzoe-

ken j doch zy verzonden hen na Banda,
alwaar zy voorgaven tot hunnen afval ge-

dwongen te zyn , alzoo die van Ooft-
Ceram , en Goram hen overvallen , en
hun OrangKaja's gevangen genomen
hadden.

De muiter Simos , als ook de Orang- Sinoos

Kaja Kahori van Goram, uit het dorpftoutc

Day, en die van Kcffing, voerden wel '*^'

een geheel andre taal, en zeiden vlakuit
geen vrede te willen maken, voor en al

eer de veiling Ooil-einde weggenomen,
de bezetting verplaatft, en aan de Ma-
cailaaren , en andre vreemdelingen , de
viye vaart toegcilaan was.

Daar op quam hier van Batavia een
fraai ontzet van 4 fchepen , 1 chaloepen,

en 400 foldaten , waar van 'er egter 41
na Ternate , met de twee chaloepen , en
100 na Banda met een Fluit moellen ver-

zonden werden.

In 't begin van A. löfpfteldedcHeer Commil-

Huftaart hier Commiflliriilen van huwc-fariiTen

lykze zaaken in, gelyk ook toen in Ban- '^'^'J^,";

da gefchied is. ^J^^^
Hy ilraftc in Januari ook Sengadji Co- a.^.ngcftelt

wafa over menigvuldige gcweldenaryenA. 1659.

aan de Kelangers , en anderen gepleegd
, J^°^^f^

hebbende wel 1 3 vrye perzoonen als ila- gewddc-
ven verkocht , en veel Kelangers met naryen

geweld onder zich getrokken , waai- o- geftraft.

ver hy gedoemd wierd alle die geroofde

lieden op vrye voeten te zetten , i zo
Ryxdaalders boven dien te betalen, en

hem verboden noit buiten verlof na Ma-
nipa te gaan.

Ontrent dezen tyd , of wel den 1 3 De-
cember des verleden jaars had men Sinoos^

Orang-



i*?fO- OrangKaja van Kcliwaro, een dorp op
Smoes Goram , ook gevangen gekregen, die

gcvaii-
j aanmcrkensweerdige artikelen beleed,

en onder andere, dat de Ceraml;un^^rs,

en Gorammers den if Februari voorle-

den den Koopman , Jacob Bornee ver-

moord, en dat de Macafliaren de cha-

loep \an den Ambonlèn borger Pietcr

Gilliszoon in de Straat Sapi afgcloopen

hadden.

De Heer ^^ Heer HufiaaH vergaderde daar op

Huihuit de Hongi in April, kreeg fo Coracora's

jiictde byecn, die de zelve met Capitein P^«-
Hongina/^^ jirukies-zoon Vijjchtr voor uit zond,

volgende zelf van Honimoa, met welke

hy den 1 3 April voor Goeli Goeliquamj
doch had noch 8 Rhee-zeils, 2 chaloe-

pen en f 31 foldaaten by zich. Hy ver-

deelde de zelve in 8 Compagnicn , en

ilelde daar over als Hoofden den voor-

noemden Capitein , en van Outhoorn.

Hier van daan vertrok de ganfche Vloot
na Goram , en verfcheen voor de vefting

Katoeloehi, daar zich de vyand zeer valt

gemaakt had.

. Tcrwyl Capitcirl Vtjfcher op Goeli

Goeli was, had hy de houte in een flce-

ne vciHng veranderd j doch door een fei-

len wind den 4 Mcy 4 Covacora's verlo-

ren, op welken dag wy in de Ley ook
de I'"luit, de Trouw, daar ten anker leg-

gende, verloren hadden.

Nagel- ^'^ -T"-'"^ wierd in Amboina weer een

boomen groot getal nagelboomcn aangeplant. De
geplant, grootc dorpen van Leytimor moeften 'er

8000 , de klcene 7000, en die van de

kult Hitoe tot Alang toe 4f000 aanplan-

ten.

Men zeide ook, dat de Boeroneefcn

van Tomahoe, niet tegenftaande zy met
ons nu reeds be\'redigd waren , een be-

zending en verzoek van onderlland aan

den Koning van Maca(ïïtr zouden gedaan,

en verzogt hebben, zoo hy noch iet in

den zin had , dan ten eerften te moeten
komen j doch dit waren maar geruch-

j

ten.
j

DeMo- 1^^" I .T""i quam de Molukfc Heer
lukfc Landvoogd Simm Cos hier, om met den
Land- Heer Huftaart over zaakcn van belang te

hier. Haar Edelheden hadden den Opper-
j

koopman , Willem BaJJifig , na Macaflar

gezonden, om te zien, of men met dien

Vorft ook op zekere voorwaarden zou
konnen handelen ; doch , die daar toe niet

te bewegen zynde, quam die Heer on-

verrichter zake in Amboina.
DeHcor Ondertuffchen vertrok de Heer Cos
Huftaart, den i 3 Jiüi met 12 Fluiten wecrnaTer-

Hone^na"^'^^' en de Heer Huftaart tegen de fti 11e

CJorain. tyd na Goram. Hy zond 3 fchepen, en

f Compagnien foldaaten vooraf, en volg-

de zelfden 23 September met 36 Cora-

cora's , en 1 42. foldaaten langs Ccrams

K É iSr. iiy
Noord-kuft, brandende Waroe en Ra- ï^J?-

rakit af, dat de onzen , den 1 6 Oftcber
voor Wayen op Goram gekomen, ook
de dorpen Sapabora , en Kataloehi de-
den. Ondertullchen was de Hongi tot?

44 Coracora's aangegroeid , waar by nog

4f fchepen, en kleender vaartuigen, uit

Banda qiiamen.

Men quam den 14 dito voor Ayneikaj
en zond de fergcantcn , Ditlofvan der Beek,
en Richard Harmenszoon met 300 zwar-
ten, om den weg vanKataloehitebezig-
tigen , alwaar eenigc fchermutzelir.gen

voorvielen. Men veroverde een van hun-
ne vcftingen , kreeg veel gevangenen , en
vond goed de gcheele Ooll-kuit vanCc-
ram, van Kefting af tot Rarakit toe, te

bezetten. Daar op vertrok de Heer
Landvoogd met de Hongi, hoorendedat
BaycokyMadjira's halve broeder, de Boe-
roneefen weer ophitite om af te vallen.

Die van Hitoe bcgonden in Dtcem- 't Morreri

ber te morren, over dat zy wegens 't^erHi-

bywoonen van den Landraad eedurig o-
'^"'^'''^'^

'
j , . ,1 T , over den

ver en weder verhuizen moeiten, doch Laad-
de Heer Landvoogd drong met ge- raad.

weid door, dat zy noch een halfjaar aan
het Kaflcel moeften blyvcn.

A. 16Ö0 ordonneerden haar Edelhe-
den , volgens fchryvcn van den 22 Decem-
ber i6)-p,dat men den Boeronees verder
tot het aanteelcn van rylb aanmoedigen

,

en dat men 't laft in 't ccrit tegen 40
Ryxdaalders, en de padi (of rylt in de
bolller) tot 30 Ryxdaalders van hem aan-^

nemen zou.

Den zf Februari quam liier de Ko- De Ko-
ning van Batsjan met 2 Coracora's, enn'n?van

met zynen Canitein Laoet , ofZcevooed, ?;'^'^J^"

A- \, 7- r> '' r 11 V* ' 'lier 7.on-
aitspli Paumcjci, om zyne landen te be- der pas.

zienj doch alzoo hy geen pas had, en
te trots gewceft was , om die van den NI<-»-.

lukfcn Landvoogd te verzoeken, moeit
hy onverrichter zake weer vertrekken.

Zyn Zeevoogd fpeelde ondertuflchcn
op Hatoewc niet weinig den meeiler,
vervoerende wel 200 menfchen vandaar,
die hy in Ternate verkogtj naderhand EnKait-

die lieden wys makende, dat de Heer ^''''''.^"'

Cos in Tcrnatc hem als Hoofd van Ha- B°taWa"
toewe, Toclefey , Ptolemata, en meergezon-
andrc dorpen aangefteld had j doch op den.

de klagte van die van Hatoewe op den
2Ö 0£tober wierd hy namaals na 't Ka-
lleel ontboden

,
gevangen genomen , en

na Batavia gezonden.

In Februari quamen hier 3 jachtjens \^^^

van Batavia met geheimen lalt ontrent Dam, en

het uitruilen van zekere Zccmagt onder '^•'"'f-

de Hceren van Z)^w/,endenOppcrkoop-g^,|'j'\!^^^

man Truitman , als Hoofden der zelve, na Ma-
om die van Macaflar, die na geen reden caflar ge.

luilleren wilden, tot vrede te dwingen, f^^"'^"^-

Die van Macaflar , hier van bericht

bekomen hebbende , fteldcn zich daar

op
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lööor op in portuur, vcrltcrkcnde hurt ftran-

den met veel borftwcringcn.

Men zond den Oppeikoopman , Hen-

rik ter Horft^ met het iacht Arnemui-

dcn , I chaloep, en 2 Compagnien fol-

daatcn vooraf na 't Eiland Scrbitc om
alle raken te beter te fchikken j doch

alzoo dit tot de ftofFe van Macaiïar be-

hoord , zal ik alleen zeggen, dat men
tot het uitruftcn der Vloot 2, maanden
hier aan 't Kaftecl bezig was, dat zy in

20 fchepen , 1 064 Nederlanders , ver-

deeld in 19 Compagnicn , en 370 In-

landers, in f Compagnicn verdeeld , en

in 't geheel uit ^000 koppen beilont,

Avelke den 1 2 May van hier na Macaflar

verzeild is.

Haar Edelheden fchreven dit jaar ook,

dat zy 't eens gegeven woord aan imand,

om geen reden wilden gebroken, en dat

zy den Goramfen OrangKaja , Sinoos,

onwettig onder de vrede-vlag gevangen

genomen, ook daarom zouden wederge-
Zonden, en op vryc voeten gcilcld heb-

ben, zoo hy op Batavia niet overleden

Ticovry *vas. Daarom hadden zy Kimchha Ti-

gegeven,fo, op dezen zelven grond, op vrye
cnHalitCyQ^j-gj^ gefield, om dat hy op 't gegeven

lonücn
woor3 afgekomen was > en om die zelve

reden wierd ook Hafi met de zynen te

rug gezonden.

Haar Edelheden hadden ook Capirein

'Jonker^ met zync foldatcn opgekomen
zynde, afgedankt en betaald ^ doch twyf-

feldcn, of hy egter een tocht na Am-
boina,cn Manipa doen zou. Zybclaftten

dat hy , zoo hy overquam , aan 't Kaftecl

blyven , en zoo hy maar iet deed , dat

men hem weer na Batavia zenden zou.

Over Abdjil Rahhman , of Intsjeh Tay

fchreven zy, dat,fchoon zyn gezag op
de kuft van Hitoc zeer aangroeide , het

egter vooreerft noch beft was , hem niet

te lichten, maar hem, alzoo hy zich in

den laatften opftand wel gedragen had

,

daar te laten.

Groote Men vernam in den regen-tyd dezes

droogte jaars een groote en buitengewoonedroog-
Ji't^r- te , die groote fchade aan de vrugt-boo-

mcn dede.

, Die van Goram , door den honger ge-

(jQ^jn^/'^perft, moeften zich verdeelcn , zoo dat

mers. de Keffingers en Ceramlauwers weer na

hun oud land vertrokken , en de Ceram-
mcrs flocgcn zich by Keda Keda neder

,

N S C H Ê

J

alwaar zy zich op een zeer welgelegen 1C61.

j

klip vall-, en een groote vefting maak-
I ten, die zy Solothay noemden.

In 't einde van den ftillen tyd ging de De Hon-

I Hongi egter uit, 32 Coracora's i'terk,8iwcer

onder 't oppcrgezaa; van Capitein Pau- ,

' lus Viffcher^tn den Fifcaal f^crfprcct ^vTm^^jQ^.

Noeflalaoet voor uit gezonden, terwylden.

de Heer Landvoogd met de overige Co-
racora's nog wat vertoefde.

Zy verftonden ondcrwecgj dat alledeAfvaJder

dorpen bcooftcn Kellcmocn afgevallen,
"^'

waarichynclvk door die van Ceram-Laoct
'er toe gedwongen , en dat de dorpen
Dawan en Affm door hen reeds afgeloo-

pen waren.

Den 30 O£lobcr fchcpte de Hongi
't Keffings land rond , en brandde 'c

dorpje Quaus af. Zy kregen hier ook
100 Alfoereefcn tot hulp, die denvyand
al eenige fchade toegebragt liadden.

Die van Tobo waren ook in 't geberg-

te gevlucht , en hadden hun dorp ver-

laten.

Ontrent dc7xn tyd quam de Vloot van
Timor hier. Zy was den 22 September
van Coepan met 7 fchepen , 2 galjoots

,

en 3 chaloepen , nevens 400 Ibldaatcn

en veel Inlanders vertrokken , na dat

zy aldaar cerft het groot dorp Loehij
op Roti gelegen , den 1 8 Oftober vero-

verd
, f00 lieden gedood , en 49 gevan-

genen bekomen hadde.

Den 27 November was hier weder Zware

zware brand, en door dien alle depetak-'"^^"'^-

ken der Chineefcn maar van Gabba Gab-
ba planken, en Arap waren; brandden
zy alle ganfch af, doch hen wierd ver-

boden diergelyke weer op te bouwen,
en gelaft die voortaan van ftecn te ma-
ken.

Om verdere gefchillcn tuflchen de in- Delan-

woonders van Manipa voor te komen, den op

vond de Heer Landvoogd goed ider zyn Manipa

byzonder deel aan te wyzen. "^^^ ^^ '

Den 3 December liepen de Ooft-Ce- Verdre

rammers Erinama af , verbrandden het,^""^^^
ja dorften tot voor de vefting Ooit-einde ceram-
verfchynen , ftekcnde zelf de fchcen-an- mcrs;

gels 'er af in brand.

Men vond ook goed op Keda Keda Houte;

een houte Wambays te leggen, daar zy Wambaij

mede op aanvielen, eer het klaar was>°P'^^"^

doch wierden 'er wat gevoelig afge-

weerd.

DER-
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A. \C6\ maken de Ooft-Ccrammcrs iireik. ContraEï der zelve. De vejling Ooft-
einde afgebroken. Boking op WA'X vermoord. De Landraad van Hkoe A. i66z n^
Hila vcrplaatjl. Radja Sahoelau met ons bevredigd. De Heer Cos zeventiende Land-
voogd. Cosburg op Boero ge/egt. Contracf met den OrangKaja van Hockonalo A

.

Ï663 gemaakt. Schepenen afgefchaft. En de Hitoeeiê Landraad afgefcbaft. Cos
Commiflaris der drie Oollerfe Landvoogdyen A. 1664. Contracl met de'Koning»
van Sahoelau , en Somict , door hem gemaakt. De Heer de Jong gezaghebber hier.

De Heer van Dam agttiendeY^Anèxoo^ii. Geval omtrent z.yn bruid. Zyn vertrek A.
i66f, en de Heer de ^ong weer gezaghebber. De Heer MzrvxWc., negentiende 'Land-
voogd A. 1Ö66, die als zeer qtiafiig befchreven isoierd. Zyne moejelykheden metD.Cii-
ron, van den Bolk, de Heer de Jong, «; Rumphius. Contratl met de Alioei-celen

gemaakt. Zyn verdie buiten/porigheden, en dood A. i66j. V Planten der nagelboomen

gejlaakt. De Stad Ambon in -joykcn verdeeld. De Heer de Jong, Preftdent in Ter-
raxe gemaakt . De Heer Cops laat hier de Heer Hurdt als gezaghebber . ^lade grond
tujfchen die Heercn. De Heer CommilTaris Speelman hier. Zyne verrigtingen. Van
den Bolles /(7^^/f , en goede getuigen van den Raad van hem. Een barm aan V Kafteel
gebragt. Eifch des Konings van Batsjan afgewezen. OrangKajen-Z^r/? herfleld. De
Raad van Jujlitie verfierkt. Penningen, door zyn ^deVneid vitgedeeld. Contracl met
die van Haja. Contract tufj'chen die van LiiFabatra, en tu[fchcn den Koningvan S^ihoe-

lau A. 1668. De meejie zaaken, by de Heer S^edmim bcfloten , door haar 'EdeWvt-
den goedgekeurd. Aan wie de vaart hier verboden, yerdre bevelen ontrent de fpccerycn,

en andere zaaken. Stoute daad van die van Lcbelehoe, De Heer Cops twinti^fte

Landvoogd hier, en de Heer Hurdt in Banda. Zyne moeite met de Heer Francx, en
zyn geval met Du Praat. Zyn groote baatzucht. Hy flaat Cloofter in een quade zaak
voor. Wat iverken by hier heeft doen maken. A. 1670 de Hongi-tocht fcherp belafi.

Lajl ontrent de nagelboomen. Verdre behandeling van QXoo^tX'i zaak A. 1Ö71. De
Heer Francx Prcjident in Ternate gemaakt. Cloolter onrcchtveerdig vry gefproken.

Francx na Batavia. De Heer Hurdt Commiflaris , en eenentivintigjle Landvoogd.
De Heer Cops van zyn ampt afgezet , en na, Batavia opgezonden.

1661.

A.1661.
maken de

Ooft-Cc-
rammcr»
vrede.

Aitikelcn endc vreede gemaakt
tuflchen de Heer Jacob Hu-
ftaart , Gouverneur der Pro-

vincie Amboina , nevens die

van zynen rade , uit den aiime
van de Vereenigde Ncderland-

fe Ooil-Lidifche Compagnie
met de OrangKajen van Ce-
ram-Laoet, Goram, Kcffing,

cnde alle de ncgeiyen benoor-

den ende bewellen Goeli Goc-
li , die in de voorleden oorlog

zyn begrepen geweeft.

N het jaar \66\ quamen die van
Ceram-Laoet en Keffing , den
oorlog moede werdende , eindelyk

in de maand van Februari aan de

hand.

Het contraét , waar op zy aangeno-

men wierden , luid aldus

:

r

Eerftelyk , de OrangKajen bidden oot-

moedelyk om vergiffenis van 7 geen zy in den

vorigen oorlog bekennen tegens de E.'Com-
pagnie misdaan te hebben.

IL Deel. van Amboina.

IVaar op gemelde Heer Gouverneur in

den name als vooren, om verdere bloedjlor'

ting te myden , haar al te zamen nevens ha-
re onderboorige

, pardonneert.

Mits zullen zy OrangKajen , ende hare
onderhorige , voortaan de E. Compagnie
als baren fouverainen Heere erkennen , ende
gchoorzatnen

,
gelyk de ingezetene van Ley-

timor, Hitoe, ende deV\n(^eYS.

4-
Ende na de publicatie dezes zullen de in-

woonderen van alle de bovengenoemde plaat-

zen
, jegenwoordig zich by den anderen tot

Solitay onderhoudende , wederom woonen
gaan op zoodanige plaatzen , als zy voor

den oorlog hebben bewoond, gelyk die van
Goram tot Goram , die van Keffing tot

Keffing, cnde zoo voort.

f-
ITaar op dan de vefiinge tot Solotay ge-

flegt zal moeten werden , ende niemand toe-

geftaan aldaar te woonen.

6.

Ende by aldien eenig OrangK.iy, of ne-

g"'y 1
jegenwoordig in deze begrepen , den

inhoud van die Artikelen wcigerd na te ko-

E e me»)
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i6jj. men , 2.uïlen de andere OrangKajen ende

negeryen gehouden r,yn de zelve daar toe

te dtvingen.

7-

jian de Radja Kellcmoeri , inde Ca-

pitein David , zal gten leed gedaan moe-

ten werden , om dat zy niet begeerd heb-

ben zi(h met dezen oorlog te vermengen.

8.

jille de OrangKajen , ende negeryen ,

jegeniiwordig in dit accoort begrepen , zoo

wel als hare onderhorige , zullen niet ver-

mogen elders verder om de Wefl te va-

ren^ als na Amboina, ende Banda.

P-

Zullen ook alle handelinge met de Ma-
cafHurcn ,

Javanen , A'Ialeyers , ende an-

dere vreemdelingen ,
gehouden zyn af te

fchaffen , zonder de zelve op harS pan-
den te admitteren.

10.

Ende , na Banda of Amboina vaaren

willende , zullen die van Goiam , Ceram-

Laoet , ende andere negeryen om de Noord

van Gocli Goeli wonende ^ daar toe fchrif-

telyke licentie vorderen by den fergeant tot

Goeli Goeli commanderende.

1 1.

Zullen ook uit Banda of Amboina gce-

ne fpeceryen mogen vervoeren .^ van nagelen .^

ofnoöten, op ly
f-paffen.

iz.

7ff» welken einde van daar fhuis ketren-

de haare vaartuigen zullen moeten laten vi-

Jiteren.

In het dipiü van Amboina zullen zy

met haar vaartuigen nergens mogen blyven

leggen^ ah aan '/ Kartecl, ende de vefling

HüUandia lot Honimoa.

14.

Ende dtwyle de OrangKajen klagen.,

dat y mits V verbod van handeling met

vreemdelingen , zy geen raad weten met ha-

re Mafjoy^ die tot hare groote fchade onver-

koft zoude moeten blyven , zoo neemd de

Heer Gouverneur aan^de Ed: Heer Gou-
verneur Generaal , en de Raden van In-

dia harent wegen te verzoeken , dat de zel-

ve Maflby in ruiling van kleeden by de E.

Compagnie zal werden ingekoft tot zoda-

nige pryzen als de zelve aan de vreemdelin-

gen plagt verkoft te werden.

yflle Jlaven , uit Amboina , Banda en

Ternatc, de £. Compagnie, of hare on-

derdanen , toebehorende , ende tot Ceram

,

Ceram-Laoet of Goram overlopende , zul-

len door de OrangKajen terjiond aan defer-

geant tot Goeli Goeli gerejlitueerd moeten

werden.

16.

Tot erkentenis zullen de OrangKajen,
in dtze» gemeld ,

jegenwoordig aan de E.

N S C H E
Compagnie uitkeeren vyfentwintig kloeke i^r-

Jlaven, ende alle jaaren in den maai:'d April

30000 Atappcn aan V Fort tot Goeli
Gocli leveren , waar va» zy luiden de re-

partitie onder malkanderen zullen mogen ma-
ken.

17-

Ende vermits bevonden werd, dat zom-
mige van 's Compagnies onderdaancn in

Amboina, wegens gcborge kleedinge, inhan-

delinge van Sagoe voor den oorlog , ecnige

fchulden by de Cerammers hebben uitjiaan-

de, zullen de OrangKajen ordre Jlellen,

dat aan zulke luiden betalinge zal gefchie'

den, gelyk de Heer Gouverneur aanneemd
regt te doen aan de Cerammers, die van
fchulden , voor den oorlog gemaakt , iets op de

Amboniche ingezetenen hebben te preten-

deren.

18.

Ende nemen de OrangKajen ook aan t*

verzorgen , dat die van Kelibon reftitutie

doen van 7 geld en goed, voor dezen in het
^

doodjlaan van den Bandafen borger , Simon
genaamd, geborgen.

^Idus gedaan , ende geaccordeerd in '/

jagt Blommendaal, den 10 Februari A.
i6(5i. ff'''as getekend

, Jacob Huftaard,

Didlof Verbeek , Luitenant Pietersz:,

Govert' Danielsz: , Steven Foran , Klaas

Rutgens, Karel Louysz:, Jan Niermani
Willem van Zyl Secretaris , ter zyde '/

merk gefield by Oya, Hoofd-OrangKaja
van Kelebia Mahoeda, OrangKay Kele-

boeboe Kayra van Imam van Coak,T)i-
li OrangKay van Keffing, Djoemat O-
rangKay van Kelcwaroe , Giroe Orang-
Kay van Day, in V midden Jlond Cova-
pagnies zegel gedrukt in rooden lakke.

De Heer Huflaart hier op zyn volk De ve-

vveer byeen gezameld, en daar een gal- fting

joot, en een chalocp in bezetting gela- ^"'^""""

ten hebbende , om op de vreemde vaar-
broken"

tuigen te paflen, vertrok van daar, en
quam den ip Februari weer aan 't Ka-
lleel ; dog gaf naderhand ordre , om de
veiling Oolt-einde af te breken.

Den z Maait wierd de affiftent , Hen- Bolting

rik Bolting op Hila door zyn eigen vrouw, opHila

en 2 flaven van Intsjeh Tay, vcrmoord,waar """'
.

over de flaven na hun rcgterhandcn ver-

loren te hebben, onthalll wierden j dog
men jcrfmoorde dit boos wyf in een vat

met water.

Haar Edelheden bclaften ook met na-

druk de nagelboomcn alom op de vero-

verde plaatzen wel uit te roejen j maar
die op Hitoe , en vooral op Leytimor
(gelyk ook in de Uliaflers) weer ftcrk aan

te planten. Ingevolge van dien heeft men
in Odtober op Hoewamohels Weft-zyde
van den hoek van Siel af, tot Hoelong,
en Erang toe, wel 3000 jonge en oude

nagclboomen uitgeroeid,

A. i66z



iMi. A. i66z \\'ierd de Hitoetfcn tocge-
DeLand-fl;aan hunnen Landnvad op Hila te hou-

H^toc A *^^" ' ^Iw^^i" ^^" ï 5 J'-"''' OningKaja

lóóma -8öf/«« overleden, en Intsjeb T'ay en Jb-
Hila ^ïi!/ Rahhman in zyn plaats gefield is ^ aan
erplaatft.^ell^gn laatften haar Edclheden , alzoo

zyn gezag daar groot was, bevolen nu
en dan een fmal gcl'chenk te doen, om hem
aan de hand te houden. Zybelalhcnook
de drie houte Baricado's op de kuil van

Hitoc in lleene te verandeien, inhoeda-

nigcn fland de zelve gebragt zyndc, zy

oordeelden , dat men dan die van Lebe-
Ichoc en Oerien wel zou konnen mif-

fchcn.

Men vond ook goed voortaan jaarlyks

alle de OrangKaja's eens braaf te onthaa-

Icn , en het OrangKaja's fecll in te Hel-

len.

Radja Vermits Radja Sahoelau zich ontrent
Sahoelau ^^^^^ ^^^ qqJ^ ^^..^^ wrevelig toonde, is

bevre- ^^^^ dorp Waumata afgebragt , doch den
digd. 1 2. April is hy met ons weder bevredigd.

Daar op heeft de Heer Huflaart^ na zes

jaaren zeer lofFelyk deze Landvoogdy bc-

llierd , en alles hier weer in loill gebragt
•DeHecr^g hebben , zyn beftiering den 7 Juli

venden- ' ^^^ ^^" ^^ Heer Simon Cos , Extraor-

de Land- dinaris Raad van India, als zeventiende
\oogd. Landvoogd en bellierder van Amboina

overgegeven , en is nog dien zelven dag
met het fchipde Walvifch na Batavia ver-

trokken. Hy verlangde zeer om Raad
van India, te werden j doch de Heercn
in 't Vaderland hadden het drie anderen

gemaakt , onder een verband van ^ jaren j

en toen 'er een van hen flierf , en zy 't

hem onder een verband van f jaar aan-

boden ^ zoo weigerde hy dat. Dit quam
van daar, dat hy veel ordrcs van de Heer
de Flamwg , hoewel met veel zedigheid,

afkeurde.

De Heer Cos^ tot Hoorn geboren,

was al een man van hoogc jaren en grys,

toen hy hier Landvoogd wierd. Ook is

hy de ccrile Landvoogd gcwecil , die

hier flaven by de E. Compagnie, doch
'er maar 17 had.

Cosburg Het cerilc , dat hy doen liet , was , dat

op Boero hy de ftecne Reduit in Cajcli's bocht op
gelegt. Boero lag, en die Cosburg noemde, hoe-

wel die drie jaaren daar na Overburg ge-

naamd is.

Schepe- In dit jaar is ook 't coUcgie der fche-
nen afgc- penen hier en in Banda argcfchaft,met laft,
fchaft.

^^^ maar een voornaam Ijorgcr in den raad

van Juftitic te plaatzen. Ook heeft hy
den 2.9 December een contract met den
OrangKaja van Hockonalo van dezen in-

houd gemaakt.

Conttaift Wy.f Simon Cos, Raad Extraordina-
metden

j-j^ ^^„ India, milsgadns Gouverneur en

Kajavan Dircftcur over de Provintie Ambo'inn ^on-

Hoeko- der '/ Meid van de E. Heer, Joan Maat-

A A K E N. 21^
zuiker, Gouverneur Generaal , en de £_. i66u

Heeren Raadcn van India, verklaren by'^'f^^'
dezen, dat alzoo menigmaal groote moeite

l-^^^^^
en ongerief gehad hebben, om de brieven,
ah andre kleenigheden van hier na de hifi
van Hitoe langs de korte zveg te fchikken

,

en zoo zvederom van daar berivaards ,'waar
omme, en om zulx voor te komen, met de
negery Hoeconalo overeen gekomen zyn in
manieren naar befz. ,

Eerftelyk , beloofd de Heer Gouver-
neur, dat die van gemelde drie huizen van
't jmrlyx fcheppen der Corcorren, ofte

Hongi te volgen vry zullen zyn, ten ware:,

de hoogdringende nood op den vyand, ofee-
nige voorvallende gelegentbeid , anders ver-
ei
ft.

Gelyk ook met het breken van fteen , en
't -maken van kalk-ovensgezeide OrangKay,
en zyne onderhorigen op te leggen, gehandelt
werden zal naar de gelegentheid des tyds,en
difcretie van den E. Heer Gouverneur.

TVaar tegen den OrangKay, Mattheus
Mendcs, zal gehouden zyn , aan alle de
geene, die welke in de E. Compagnies af-
fairen van de Hitoeëfche kufte na '/ Ka-
flcel ende van '/ Kalleel iveder na de drie

huizen moeten overgezet zvorden, noodwendige
praauwcn en fcheppcrs te be/chikken.

Ook zullen de fcbeppers, de welke eenfoh
daat na 't Kafteel gebragt hebben , zoo lange

aan 't Kaileel vernagten, tot dat de zelve

van den E. Heer Gouverneur weder gede-

pecheerd is ^ doch langer als twee nagten ver-
toevende , zullen mogen naar huis ^aren^
ende op de gezetten tyd weder komen.

Ook zullen die van de drie huizen gehou-
den zyn, indien iets (des E. Compagnies
affaires rakende) van daar den korten weg
over naar Hitoclamma te dragen is j 't

zelve te doen.

Om de particuliere befoignes vanpublicque
te onderfcbeiden , zal de OrangKay 't voorfz:
aan niemand prefteren, die niet een brief-

ken met Compagnies zegel zal vertoonen

,

behalven aan officiers, die in Compagnies
dienft overkomen.

Tot dien einde zullen die van de drie hui-

zen haar volk in quartieren verdeelen, en-

de diens quartier het is, in de zelve weck
niet van de negery laten gaan , maar op al-

le voorvallen van de Compagnie dienften

gereed te houden.

Hier voor zullen die aan de drie huizen

geene betalinge nog van de E. Compagnie,
nogte van bare dienaars afvordcren.

Amboina in 't Kalteel Viftoria, dezen

29 December Anno 166 1. Wasgetekend,

Simon Cos.

In zyn tyd is ook aan ider huisgezin DcHi-

belail in den rcgen-tyd 20 nagelboomen ^°'^''

te planten; en volgens lall van haar ^-^^^^l^^^:
delhcden wierd de Hitocëiè Landraad nu fchaft.

ook geheel afgefchaft, willende verder j

E e A dat
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i66i. dat ider dorp zyne nagelen in 't byzon-

der leveren zou.

Cos Hy is A. KÏÖ3 ook Commifliiris der

Commii-jfie Ooftcrfe Landvoogdyen geweelt,

bczogt ook in dit zelve jaar Banda met

deze oppcrmagt.

A. iö<54 den 7 Januari maakte hy een

contract met de Koningen van Sahoelau,

en Somiet van dezen inhoud.

S C H E

ftrisder

drie Oo-
llérfche

Land-
oog-
dyeii A.

1664.

Contraa Simon Cos , Raad Extraordinaris van

met de India, Gouverneur f» Direóleurö'^r i^ro-

Konin-
^.;>///|. Amboina , doen te tveetcn , boe de

Sahoelau
Konhigem-an Somiet, en Sahoelau, voor

cn'so- 'otis gekomen zyn , en dat ivy haar vereenigd,

miet. en bevredigd hebben^ op dat zy in ruft en

vrede ynet den andren leven ^ zonder mal-

kanderen de minfte overlaft of geweld meer

aan te docii^ of aan hunne volkeren, ofte

aan iets anders , maar zullen in vrede met

den anderen leven ^ en indien by een van hun

beiden , het zy ivie 't ook , is dezen niet ag-

tervolgd en werd, 'maar in tegendsel den an-

deren fchade ofte overlaft komen aan te doen,

ofte aan eenige vrugt-boomen in des zelfs lan-

deryen, zoo zal de E. Compagnie met al-

le baare magt den gene , die de fchade gele-

den heeft , te bulpe komen , beftrydende , en

verdelgende den contraventeur van deze onze

ordre, tot dat 'er geen taal of teeken van

hare negery ofte van hunne namen meer ge-

hoord zal iverden. Ondcrftond aldus veree-

nigd Amboina in 't Kafteel Victoria den

7 Januari 1 004. was getekend, Simon Cos,

ter zyde onder Compagnies zeegel in roode

lakke gedrukt ftond , ter ordre van gemelde

zyn Ed:, en was geteekend NicolaasMac-

quelin, gezwore klerk.

Zyn
dood.

Niet lang daar na kreeg de Heer Land-
voogd Cos een toeval aan zyn been, waar

van hy den 14 Februari 166^ quam te

llerven. Voor zyn dood heeft hy nog
een grootcn dicnil gedaan, met aan te

\vyzen,dat onder de nagelen, die debor-

gers en Chincefen al zedert A. i66t^ van

den Amboinccs vry in koopcn mogten,
en dan aan de Compagnie leverden, zeer

veel fteentjes gemengd waren , zedert

welken tyd dat inkoopcn byider een ver-

boden, en het bcOuit, ten tyde van de

Heer Commiffiiris de Flaming genomen,
weer ingetrokken wierd.

Hy liet groote middelen, en een wak-
kere en rykc weduwe na, van welke wy
onder de ftoffe van Tcrnate reeds ge-

fproken hebben , en in 't vervolg nog
zullen fprcken.

Hy was de rykfte van alle de vorige

Landvoogden. Bchalven dat zyn gema-
lin behield , maakte hy zyn broeder tot

Hoorn i öooo Ryxdaalders , aan zyn vrien-

den, by den Turk zynde, loooo Ryx-
daalders, en aan den armen van Hoorn
6000 Ryxdaalders. Aan zyn vier zwagers

en zv.-.agcrinnen ^fTooo Ryxdaalders,
mecll: in Tcrnate door den handel met
den Spaanfen Landvoogd gewonnen , en
toen behield zyn gemalin nog wel 4 ton-

nen gouds , zoo my zeker vriend berichttcj

die dezen Heer zeer wel gekend heeft.

Voorcerft nam de Opperkoopman,
Maximiliaan de Jong 't beitier als gezag-
hebber over, tot dat de Hcei' Joban van
Dam, Landvoogd van Banda, aan den
welke ten eerltcn kennis van zyn Ed:
overlydcn gegeven wierd, overquam.

In November voorleden , hadden haar

Edclheden ook belalt, dat men zien zou
die van Amblauw op Bocro te plaatzen

,

om hen daar mede aan 't voortteelen van
de rylt te gebruiken.

Ontrent de veiling van Loehoe bela-

flten zy, dat die tot befchcrming v;ui 't

Sagocbolch wel blyven) doch dat men
de Mooren van Ajer Sacoela,als zygeen
Chrilten wilden werden , wel ergens an-

ders vcrplaatzen kon.

Zy fcbreven ook met veel ontzetting,

over dat de aanplanting der nagelboo-
men niet wel geflaagd was > waar van zy
de mifllag toclchreven , om dat het door 't

geheel dorp gedaan was ; weshalven zy
dat nu door ider huisgezin begeerden ge-
daan te hebben. Zy hadden in 't vorige

jaar maar 4901 3
ponden bekomen, daar

de Inlandfche handel alleen ten minften
I f0000 ponden nagelen vercifchte, zon-
der het Vaderland te rekenen j weshal-

op gepaft moeit werden , dat

geen yerdcr verlegenheid gc-

t66i.

De Heer
deji)ng

g«ag-
h;.iber

iucr.

ven er

men in

raakte.

In Februari verfcheen hier de Heer
Johan van Dam uit Banda, een lang, en
Ichraal Heer, en ontrent veertig jaar oud.

Hy was van Utregt geboortig, en be-

kleedde het ampt van Extraordinaris Raad
van India, nevens dat van Landvoogden
beitierder, bevorens in Banda, doch nu
van A. \66\ alhier, zoo dat wy hem hier

nu als agtiende Landvoogd en beitierder

van Amboina laten volgen.

Zoo ras hy hier gekomen was, viel zyn
oog op de weduwe van den Heer Cos,

die hy ook zoo verre wift te brengen

,

dat zy zich zaamen verloofden en met den
anderen verfprixakcn , dat zy voor af na
Batavia gaan, en hy haar, zoo ras het

mogelyk was, volgen zoude, om haar

daar te trouwen. Hy fchreef daar

over ook aan zyn Edelheid, den Heer
Maatzuiker , zyn byzondren vriend , be-

velende hem zyn bruid met allen ernft,

en met verzoek van haar doch alle hulp

en beleefdheid te willen bcwyzen.

Hy deed het ook : want hy namze in

zyn huis,en,fchoon hy al vry 'oud was,

zoo beviel zy hem, jong, ryk en fraey

zynde, zoo wel, dat hy haar in Auguftus,

zoo als zy met 't eerlte fchip op Batavia ge-

komen

DeHeei
van Dam
agtiende

Land-
voogd.

Geval

omtrent

iyn

bruid.



Z k k
i6éj. komen was , tot zyn vrouw nam , be-

wyzende dus haar den grootllcn dienft,

die hy haar doen kon
,
gclyk Wy dat el-

ders , en daar by het misnoegen van haren

Bruidegom , den Heer "janDum , aange-

haald hebben.

Dit geval is oorzaak geweéft, datde-

2c Heer , die dit in 't laatll van dit 'zel-

ve jaar met de chaloepen der borgers al

te weten quam , geen lull had langer

hier, of in Indien te blyven ; waarom
ook by zyn tyd hier weinig , dat opmer-
king verdiend , \'oorgevancn is.

Zyn ver- Hy vertrok den laatllen Juli i<J<Sf

,

trek A. latende het gezag aan de Heer Maximi-
ïóój, c^ liaan de Jong, die dit tot de komll van

deJon" '^^^ volgenden Landvoogd behield,

weer ge- In Januari A. 1650 vcrfchecn hier de
ragheb- Heer Pkier Marville

,
gewezen gehcim-

"• fchryver harer Edelhcden,als negentien-

Marvüle , '^^ Landvoogd en bellierder in de Heer
regen- "van Dams plaats.

tiende Hy was een Heer, kort en mager, en

oA A oo'^r^ft vyftig jaren oud
,
quaftig van hu-

j(55^ 'meur, en een korzelig, en zeer netelig

Die als man , die byna met geen van zyne on-
zeer qua- derhoorige bedienden overeenkomen

f h ''n
^°" ' ^" "^^^ vcelcn der zelvcn groote moe-

wierd. jelykheden gehad heeft.

Hy heeft groote gefchillen met den

Predikant Caron , en den zelven een lan-

gen tyd in 't Kallccl gevangen gehad.

Om dat de Koopman van Honimoa,
Zyne Daniël van den Bolk^ 14 bhaar nagelen

moeje- aan overwigt op 440 bhaaren had , zoo
lykh^en bcfchuldigde hy den zelven , dat hy dat

Caron' &^^ mocll geftolcn en den Inlander ont-

van den houden hebben , niet overwegende , dat

Bolk, de de nagelen alle vogten na zich trekken.
Heer de jjy jj^j. j^^^j^ ^.^.^^ ^p door den Fifcaal van

Rum- ^y^ ''^ rechten betrekken, en will het

phius. by den Raad van Jullitie zoo te draejen

,

dat hy afgezet , en binnens kamers ge-

doemd wierd van al zyn goed vervallen

te zyn^ moetende i voor de E. Maat-
fchappy ' voor den Fifcaal, en j voor

die van Honimoa blyven ; doch hy wierd
naderhand op Batavia herl]:eld,en Koop-
man in 't graan-pakhuis gemaakt.

Op de zelve wyze handelde hy met
ïyn tweeden perzoon, den HeerMaximi-
liaan de Jong^ die nu al ettelyke maaien

gezaghebber geweeft was, haar Edelhe-

den veel genoegen gegeven had, en van

wcUvcn hy zelf had moeten bekennen

,

dat hy by zyn kom ft de Landvoogdy in

allen declcn wel aan hem overgegeven

had.

Hy, die dog niet ruften kon, of hy
moeft het tegen imand gaande hebben,
befchuldigdc den Heer de Jong^Axi hy 2,

a :; pakken blaauwe bafta buiten de win-

kel laten vcrkoopen , en op idcr ftuk een

fchelling gewonnen had. Hy zcttcdc

hem daar over buiten zyn ampt ,cnzond

K E N. iir
hem (dwingende hem daarom te verzoc- löój;

ken) na Batavia met zulkeen zware be-
fchuldiging, als of hy den hals verbeurd
hadj doch vreezende dat hy hem niet

genoeg befchuldigd had , zoo voegde hy
j
'er nog een tweede zaak by j dat hy^ op
41^0 bhaaren nagelen, f bhaar overwigt
gehad had ; waar over hy hem , by zyn
aanwezen alhier, door de Inlanders met
een verzoekfchrift had doen aanipreken,
hoewel dat daar na ook weer gcltrcmd
wierd j doch hoe deze zaaken haar E-
delhcden voor quamcn , zullende wy wel

'

haaft in in 't vervolg onder A. 166

j

zien.

Deze Heer de Jong wierd vervangen
door den Heer Rumphius^ doch dien liet

hy A. 1666 in 't Stadhuis zetten.

Dat het dezen Heer Landvoogd al

lang in 't hoofd gefchceld had , bleek uit

vecle gevajlen, zynde het volk te bekla-
gen , dat egter door zulk een Heer ge-
regeerd werd, alzooHy, volgens zyne
volftrekte magt , alles zoo wel na zyn zin

doet, als een Heer van vcrftand , zynde
die van den Raad al zoo weinig in ftaat

om hem in die gefteltcnis, als om een
verftandigcn en bezadigden Landvoogd
tegen te fpreken , ten ware zy te eer
wilden bedorven zyn.

Ontrent deze tyd heeft hy echta' ook
een contra£t met den Alfoereefen Koning
van Sahoelau gemaakt , van dezen in-

houd.

Pieter M«-villc, Gouverneur en Di- Contra<a

refteur over de Provintie , en quartteren ^^'^'^^^^

van Amboina , onder het beleid van den E. A'focree-

Heer
, Joan Maatzuiker , Gouverneur Radja^Sa-

Generaal , ende de E: E: Heeren Raaden hoelau

van India , allen den genen , die dezen zul- gemaakt.

len mogen zien ofte lezen
^ faluit ^ doen te

lueten , dat de inivoonders van de negry Lif-

fabatta , onze vrierulen en bondgenooten , om
geklaagd hebben^ dat zy van Radja Sahoe-
lau , of zyne onderhorigen, dagelyks gequeldy

en zoodanig met rooven , en moorden over-

vallen wierden , dat zy onlangs 20 mannen
verloren hadden, en genoodzaakt luaren te

vluchten, en van woonplaats te veranderen,

waarom wy ook goed gevonden hebben den

Gnatohocdi van de Mardykers , Louis
Gomcs , die met een gedeelte van onze Cor-
corren-magt op de Papocwa's uitgegaan

was , te belafien , dat hy daar na zoude ver-

nemen, en by aldien Radja Sahoelau, ofte

zyn onderhorige voornoemd, na geen reden

en wilde Itiifleren j maar met hare roveryen

cndi moorden voortgingen , de gemelde in~

woonda's van Liftiibatta als dan Ucentieren^

om geweld met geweld te wederflc.an , en

haar ongelyk te wreeken, waar opgevolgd

is , dat de gemelde Gnatohocdi met zynby-

bebbende macht aldaar in '/ land gevalle»

Ec 3 is^
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1666. is, ende negry Cole, die zy tneenden onder

den Radja Sahoelau te behoorcn, cnde al-

waar zy ook gruote tegenjiand z-oiidcn , heb-

ben vermeejierd , en ontrent 6j pcrzoonen

dood geflagen ,en 2 « ^ gevangen herivaards

gcbiagt , vindende daar in onder anderen ,

een hoed en een roode rok , die men geloofde

dat de Compagnie voor dezen tot een teken

van vrundjcbap aan Radja Salioelau ge-

fchonken hadde, fnitsgadcrs een contraB van

vreede tujjchen de rejpeclive Radja's Sahoe-

lau , efi Somiet , door bemiddeling van on-

zen voorzaat de Heer Gouverneur Simon

Cos, hoogloffclyker memorie alhier in dato

den 7 Januari 1 66j^
gemaakt , en beflooten ,

Z'^nde door gemelde Heer Gouverneur gete-

kend, en met Compagnies zegel bekragtigd

.

ivaar inne exprejj'tlyk geftipuleerdJlaat , dat

ly aldien de een den anderen eenige fchade of

nadeel in zyne landeryen , ofte vrugtboomen

qtiamen te doen , als dan de Compagnie

met al bare magt den beledigend» helpen be-

Jirydcn, en verdelgen zal , dat 'er geen tee-

ken van hare ncgryen of naamen , meer ge-

hoord zal iverden , dan alzoo den Radja

Sahoelau meermalen genoemd, zynde eenjon-

ger broeder van den Radja , die jongfi over

7, jaaren overleden is, en in des zelfs plaats

en regeringc gejuccedeerd , alhier aan V Ka-

llecl verj'cbenen is, zeggende geen kenniJJ'e

te hebhen van al V geem\ hier vooren is ver-

{laald ,%elfs ook niet vm 'tvoorfz. csntraSl,

doende ons met eenen aanvjyzen , dat de ge*

ruineerde negerye Cole wel gehoorde onder

zyne jurisdiëtie , maar dat daar over com-

mandeerde een ander magtig OrangKay ge-

tiaamd Abuffèe , tneinende ook daar en bo-

ven, dat deze negerye QoV. geen fchiild en

badde aan de fchade, hy die van Lidabatta

•icleden , maar veel twee andere ncgeryen op

de Noord-kufl van Ceram , wat tuider by

de zeekant gelegen , met name Roemaela

endc Hatoenocroe, alzoo zy zulx weimeer

gepleegt hadden, en daar door onder deland-

zaten aldaar vermaard waren , zoo is V dat

wy den gemelden Radja Sahoelau daar in

volkoomen geloove geven , na vrimdelyke be-

wezjing^e en goed onthaal weder na zyn land

^edimitteerd hebben, hem ter hand flellende

een contraSl tufjchen Radja Salioelau en

Radja Somiet gemaakt , en hier vooren

meermalen aangehaald , 't welke wy mids

dezen approbeeren.

Voords beloofd Radja Sahoelau, dat hy

die van Roemaela, en Hatoenoeroe zal

trachten te disponeeren , 't zy in der minne

,

ofte met macht van wapenen , ten einde zy

eenige van hare voornaamfle OrangKaja's

herwaards zenden, om haar over de voorfz.

üvcrlafl aan die van Liflabatta gepleegd,

voor ons te koomen verantwoorden.

Ende dat hy ook alle andere , die de Com-
pagnie , ofte haare anderdaanen ende bondge-

voüten eenigzins beledigen, het zy dat zy

op V land van Ceram -woonen, ofte aldaar

van buiten aankoomen, ende in het bezon- 1666.

^/^r ^e Maeaflaarcn , ofte haaren aanhang,

na zyn vermogen tegcnflaan , verdryven en-

de verdelgen zal, ook des verzocht zynde

,

de E. Compagnie zoodanige macht van volk,

mitsgaders lyf-tocht en wapenen leenen , en-

de laten gebruiken, zoo , ende daar 't de

Compagnie goed, ende nodig agten zal, V
zy te water , of te lande , mits trekkende

daar voor alztilke erkentoiiffe ende bclooning,

als de Compagnie aan andere Inlandei^s

hare onderdaanen in Amboina gewoon is te

doen.

Endc beloofd de Compagnie aan de an-

dere x,yde den gemelden Radja Sahoelau
en zyne onderdanen in haare befcherminge

te nemen tegen allen , die hun eenig leed

zouden willen aandoen , wanneer nade-

zen ons diergelyke klachten mogten voor-

komen van die van Liflabatta, ofte an-

dere onze vrienden, ende bondgenoten hier

te l'inde , wegens eenige overlafl, of ge-

weld, hun van Radja Sahoelau, ofte zy-

ne onderhorige aangedaan , ofte gedreigd,

zullen wy, voor en al eer 't zelve te ge-

looven, hem Radja Sahoelau herwaards

ontbieden, om hem daar ever te hooren

fpreken, ende zal gemelde Radja ook ah
dan gehouden zyn zyn officieren , na dat

wy 't zullen goed vinden te behooren, tel-

kens over te doen komen, tot bekragtinge

van het welke en betuiginge van ten op-

regte meining in dezen , nemen wy tot ge-

tuigen van onze oprechtheid den alderhoog-

flen, eenigen en eeuwigen Godt, die He-
mel en aarde, met al wat 'er in is, ge-

fchapen, ende gemaakt heeft, Amen.
En hebben dit met onze handtcekenin-

ge beveiligd. Amboina in 't Kafteel Vi-
ftoria den tj Juli 1666. was geteekend^

Pieter Marville , en 't merk van den

Radja Sahoelau. Ter zyden flond, ons pre-

zent , G. E. Rumphius , en Francifco

Hatoelay
, fchoolmeefter op Elipapoeteh.

Onder flond Compagnies zegel in rooden

lakke gedrukt , en lager flond gefchreven ,

ter ordre van de Heer Gouverneur, was
geteekend, Jacob de Jong, Secretaiis.

Vooral nogtans gaf hy van zynequade 2yn
gcilcldheid des hoofds en der zinnen na verdre

de dood van zyn gemalin blykcn, alzoo buiten-

hy zoo dwaas was, van zich opzvnziek-'P°"S'^^'
IJ /"•/! ' -^ den, en
bed met een Caitice , een trompetters

jJqq^} f^

dochter, te verloven, waar van ook het 1667.

cerfte gebod ging , doch het tweede
wierd door den Fifcaal van Zyll, toen ook
Prefes van de Weeskamer

,
geituit , waar

op hy kort daar na A. i66j den 10 A-
pril, dezelve echter getrouwt hebbende,
Iticrf.

De Inlanders zeiden , dat hy , en zyn
ganfch huisgezin kort na den anderen

(gelyk waar was) gcftorven waren, al-

leen daarom, om dat hy eenige flangcn,

die



geftaakt.

Z A A
h6t. die hy in zyn wooning vond

,
gedood

had j doch ilc gcloove , d-.it zy hem , en

alle de zynen , om dit zeggen te bewaar-

heden, een papje gekookt hebben, waar
van hy zoo gek en narrig geworden , en

ook eindelyk met alle zyne huisgenoo-

ten, zoo kort aan den anderen, gcftor-

ven is.

Hy heeft in zyn leven daar niet veel

goeds, maar wel groot qiiaad aan velen,

en byna niets , dat verdiend aangetekend

te werden, gedaan.

't Planten Egter fchrevcn haar Edelhedcn den 2 j

der nagel-November 1666 hcrwaards, dat zy, op
faoomen 1^ advys van dezen Heer Landvoogd, met

de aanplanting der nagelboomen goed ge-

vonden hadden een jaar of twee op te

houden, mits dat men egter de reeds ge-

plante boomtjcs wel waarnam. En zoo

men al fchrale gewaflchen krygen mogt,

dat men dan weieenige nagelboomen, op
Hoewamohel of Manipa voortkomen-

de, kon laten in wezen blyven.

Ook belalttcn haar Edelhedcn toen,

den Inlander wel en minnelyk te han-

• delen, en hen, voor ons werkende, i

in de plaats van i pond ryft , en 2 ftui-

vcrs daags , by vcfting-werken toe te leg-

gen , om hen daar door zoo ^'ecl luftiger,

en genegener tot ons te maken.
De Stad In dit jaar wierd ook de Stad Ambon

Ambon in •vvyken verdeeld, en daar toe Wyk-
rerSt>eeft^" befteld.

De zieken hadden tot dezen tyd toe ook

h\in ordinair randzoen , en een fchelling

daags in 't ziekenhuis verteerd ; dog.daar

was nu goed gevonden, dat ider zieke

voortaan zyn halve gagie voor koil en

drank by een fchaftmeeilcr in dat huis

verteeren zou.

Zy keurden ook goed het aanftcUen en

houden der negotie-boeken opdebuitcn-

plaatzen,, begerende jaarlyks vooraf ook
te weten , hoe groot men gifte dat het

aanftaande nagelgewas vallen zou , om
daar van na 't Vaderland ook kennis te

geven.

Ordre Over den Opperkoopman , Maximi-
ontrent lUan de Jong zeiden zy , dat het fchecn,
verfchei-

^jj. ^p jg Landvoogd zich niet \'cel aan

zaaken *^^" Opperkoopman had gelegen gela-

gcgeven. ten , daar hy nochtans by de drie vorige

Landvoogden als tweede perzoon in goe-

de agting geweeft was, en goede erva-

renheid van Amboina's gelegenheid had,

weshalven haar Edelhedcn niet qiialyk

Zouden hebben genomen, indien hydaar
De Heergebleven was-, doch alzoo dit fcheenom
dcjong, j.yjj. gjj vrede gcfchied te zyn , zoo zou-
Prelidcnt , . ^ ,-' ' .

inTeina-"^ mcn daar gecrne over henen zien, c-

te ge- venwei hadden zommigc hatelyke be-
maakt. woordingen, waar mede hy was nage-

fchreven, wel wat befcheidener konnen
uitgedrukt werden, en was hy, by de

opontbicding van de Heer vm Foorji^

iC Ë N. 2i3
tot Prcfident van Ternate aangefteld, i6<57.

daar hy nu na toe trok.

Het is immers waarfchynelyk üit dit beHeer
fchryvcn van haar Edelhedcn, dat zy het Copt.

doen van dezen Land\oogd ontrent de
Heer de Jong volkomen afl<eurcn , alzoo
zy hem anders geen hoogcr bediening

,

zoo hy in haar oogen fchuldig geweeft
was, gegeven zouden hebben-

Na de dood van den Heer M^raZ/c j

(die niet anders dan het dak aan deüoft-
zyde des Kafteels A. i öö(J heeft laten ma-
ken) quam de Heer Landvoogd Jacob
Cops maar voor een fpring-tocht hier, ftel-

lende ten cerften ontrent alles behoorly-
ke ordrc, en keerde, na dat hy de Heer
Jntoni Hurdt hier A. \66-j als gezagheb- Laatde
ber blyven liet i^'t geen hy ruim tweejaa- Heer

ren w;is) weer na zyne Landvoogdy van ^"^^^^ als

Bandai doch tuflehen hem en den Heer
fj^.^ber.

Hurdt fchynt van toen af al geen goede
grond geweeft te zyn, alzoo de Heer Quadc
Hurdt Ichreef, dat die Heer een barmgwnd
voor 't Kafteel had laten maken , dat de '."'^f

1?^"

Heer C0/-5 ontkende. ^;^^^^-

Niet lang 'er na in May verfcheen De Heet
hier de Heer CorneJis Speelman^ Extra- Commif-

ordinaris Raad, als Superintendent, en^^"^,

Commiflaris der drie Oolterichc Land- fjj'^j.^

™^

voogdyen , Zeevoogd , en Veldovcrfte

van 's Compagnies krygsmagt in de Oo-
fterfe ge\vclt:cri.

Zyn Edelheid bragt hier mede, als le-

den van zynen Raad, den Opperkoop-
man Dankert van der Straaten ^ Capitein
Pierre du Pon , kort te voren als Capitein
van Batavia gezonden om hier te leggen

j

en den Fifcaal, Jbraham Gabbema.
Den z6 May wierd by de leden van ^ync ver-

den Raad alhier (zyndedeHeeri/cf/»7^?;,"St'"S«"'

den gezaghebber de Heef Hurdt , den
Opperkcopman iy« fl'fr Straaten, Capi-
tein du Po;/ , Capitein PauJus Andrieszoott

Fijj'cher , de Koopman Rumphius, de
Fifcaal Gabbcma , de Fifcaal van Zyll^

en de Koopman van Foorburg) goed ge-
vonden, Capitein rt'w Po«, op zyne edel-

moedige aanbieding van den Macailaar-

Ic-hen tocht cerft met zyn Ed. te willen

bywoonen , zyn verzoek toe te ftaan , en
daar op vaft gefteld , dat Capitein Fif"

fcher (die anders na Banda moeft vertrek-

ken) zoo lang hier blyven zou, totdat

de eerftgenoemdc van Macaflïir weder-
quam.
Ook was 'er goed gevonden, dat de

Raad van Amboina gezamentlyk de zaa-

ken dezer Landvoogdy vooreerft bezor-

gen zoude.

Den 28 dito wierd aan Lorcnfo, Pati

van Alang, den 3 in zyn broeders plaats

daar toe gekooren, zyne afte op zyn ver-

zoek wel toegeftaan , doch hem den eed

cerft afgenomen , dat de Heer Speelman

met den Raad goed vond , dat voortaan

van
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1667. van iiUedeOrangKaja's, leden vanden

Landraad, alvorens

laten verrichten , ^

hen ccnige zaken te

"efchicden zoude.o
De Fati's van Soeli , en Way , tot

nog toe zcdert de tyden van den Land-

voogd , Jochem Roelofszoon onder den O-
rangKaja van5«_g««/(ï'j Coracora,door hun

onvermogen ,
gelchept hebbende , ver-

zochten nu idcr in 't byzonder te Ichep-

pcn, en de Hongi by te wooncn, om
van de quellingcn van den OrangKaja

van Baguala bevryd te zyn, dat hentoe-

gcllaan
,
gelyk ook aan Simau Baguala ,

op ftraffe van afzetting, verboden is, zig

verder met die lieden te bcmocjen.

Vanden Dcn f en 6 Juni gaf de afgezette

Bollis

klagtc.
Koopman Daniël van den Bolk een vcr-

zoeldchrift in, waar by hy vertoonde,

hoe jammcrlyk hy door den overleden

Heer Landvoogd mishandeld , en ge-

dwongen was , volgens gewezen vonnis

3 600 Ryxdaalders te betaalen , behalven

dat nog al zyne gagie verbeurd verklaard

was, daar alles, wat hy ingewogen had,

maar 481 bhaar en 31P pond nagelen be-

dragen had.

En goede I^c Raad , over zyn gedrag rond ge-

getuige- vraagd zyndc
,
gaf daar van deftige ge-

nis van tuigcnis, zeggende, dat men dien man

vnn '^''nSict gcwcW ' CH vccl tc hard
,
gchandcld

van htm., , &, ' , 1 ^ ? n
had j het geen hem naderhand op bata-

via tot zyne herftelling mérkelyk gediend

heeft.

De OrangKaja's van den Landraad ver-

zogten den 2 Juni ook om hertc-bceften

op Hitoe te mogen jagen , dat hen afge-

flagen is ; daar beneven verzogten zy

^'oor een pas , in de plaats van drie , maar

ccncn fchelling voo.taan te geven, dat

op agt ftuivers gefield wicrd. Men vond

ook goed, ider nieuwe Coracora een

nieuwe vlag van de E. Compagnie te

fchcnken) doch hun verzoek, om araken

potten tc branden , was de OrangKajas

plat afgeilagen.

Daar wierden toen in de Raad vanju-

ftitie ook z Nederlanders, en i Mard-

hcyker, om voortaan als leden te zitten,

aangenomen. Men bcfloot ook, dat 'er

door de vrylieden , voor 't fchryvcn van

plaats van f. Ryx-
een klecne pas, in de

een pas-cedcl, m
daalders, en voor

plaats van 12, maar 2 Huivers betaald

zou werden.

A. löfö had de Heer ^^ /^/<^?«/»j aan

den Capitein der Chineefen, yirtus Gy-

zelfs , toegeftaan nagelen voor zyne uit-

llaande fchuldcn op de buitcnplaatzen te

ontfangen,mits die aandeE.Maatfchap-

py te leveren ; doch alzoo dit verlof-

briefje verloren was door den brand,

wierd nu een ander verzogt ; maar hem
wierd afgcllagcn voortaan eenige nage-

len in betaling te onttangen j

hem is toegeltaan de nagelen

,

hoewel

in zyn

tliuin wallende, nevens den Inlander te 1607.

mogen leveren , mits geen andere , op
ftraffc van verbeuring, 'er onder te men-
gen.

De Pati van Nako, en de OrangKaja
van Hatala verzocliten ider een Coraco-

ra te mogen voeren. Dit wierd hen plat

geweigerd, en op flraffe van de keten

belall zich voortaan onder den Koning
van Kilang gerull te houden.

Den 3 Juni wierd toegeftaan voor de Een barnï

tarra der nagel-zakken i pond af te trek-
^^"

'^ '^*-

ken ; ook is toen goed gevonden aan de [,„1^
^*

zeekant tegen het Kaftcel een hegtcn
brecden barm met zulken uitzetting te

leggen , dat die van de twee zee-puntcn

zal konnen verdedigd werden , en de zel-

ve ook met een zware borllweering van

7 voeten hoog te omtrekken. Ook
wierd beftoten in ftilte te vernemen , hoe
veel zielen 'er in ider dorp waren j dat

den 4 dito ook aan de buiten-Opper-

hoofden belaft is.

Het Sjahbandaarfchap zou na de dood
van yirtus Gyfels door een Nederlander )

moeten bediend werden.

In dezen tyd had de Koning van Ba- Ejfchdes

tsjan ook zyncn eifch op Liflabatta, énKonings

eenige dorpen van Cerams-kuft , doen ^'^n Ba-

voordragen > doch de zelve wierd zeer^'J^" '*'S^

ongegrond bevonden, alzoo die volke-

ren zedert door de E. Maatfchappy zyn
veroverd , en dierhalvcn is hy by eenpa-

rig advys afgewezen , en hem verboden
eenig volk van daar te vervoeren, ter tyd
toe haar Edclheden hem dat gelieven toe

te ftaan.

Den f dito is befloten , dat het Orang- orang-
Kaja's-feeft, in twee jaaren niet gehou-Kajen-

dcn, nu vooitgang nemen zou. ftcft her-

Ook wierd van nu voortaan den gc-
heimfchryver van den Heer Landvoogd
toegeftaan, alle aften te mogen opftel-

len , alzoo zyn loon wegens de pascedels

mérkelyk N'erminderd was.

Den 6 dito is befloten , dat men geene
dochter, die maar ruim 12 jaar oud is,

tegen de bewilliging der weesmeefteren,

hare voogden zynde (die zelf het vermo-
gen niet hadden van dit haar toe te ftaan)

op eigen gezag (gelyk de \Accv Marville)

tot een vrouw zal mogen nemen , alzoo

die Heer dit maar om de thien duizend

Ryxdaalders , die deze dochter op de

weeskamer ftaan had
,
gedaan heeft > daar

men immers zulken huwelyk om zyne

lichamelyke zwakheid , en lamheid , niet

behoorde toegeftaan te hebben.

Dit bcfluit was inzigzclvenwelgoedj
doch 't kon tegen het dieven van een

Landvoogd die 't anders hebben wilde,

niets ter wereld helpen, aangezien geen

een lid van den Raad, en veel min de

Commiflariflen der Huwelykfe zaaken,

2ich daai- tegen zouden hebben durven

ftel-

I
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1667. ftellcn, 200 zy iiiet in de grond wilden

bedorven zyn.

(De Raad Men ftond nu ook nog een borger
vanjufti-cn Mardykcr toe, om als leden in den
tie ver- R^-^J y^^, Jui];it:ie ^q zitten.

den 16 Juni tot een bede-dag gcfchikt

ZynjiJe , zoo Hond de Heer Superinten-

dent den 10 dito (de la;itllc dag zvncr

zittingen alhicrj op , bevelende deze

Landvoogdy aan den Opperkoopman en

. gezaghebber, de Heer Hurdt^ en den

Raad , met laft , om by voorval van gc^

vaar , den Bandalchcn Landvoogd , de

Heer Cops , te kennen , en te waarlchou-'

wen.
Alle welke beOuiten onderteekend zyn

door zyn Ed:, en de volgende leden:

Antoni Hardt ^ Dinkert van der Straattn^

Pierre du Pon^ Panlus Andrieszoon Vif-

fchcr^ Georgius Everardus Rumphius, Pie-

ttr Rezenboog ,
Gerard den Bock , Abra-

deeld.

hamGabbema, Willem vanZyll^ Gerard

van Voorburg^ Adriaan van Lier. In 't

jacht Tertolcn den lo Juni A. \66-j. A-
braham Gahbcma^ Secretaris.

. pennin- De Heer Speelman nam ook negen Go-
gen, door racora's , met hare OrangKaja's , op zyn
zyn Ed: tocht na Macaflar in dit jaar mede , waar

voor hy aan ider OrangKaja een goude
penning vereerde , op welkers eenc zyde

negen Coracora's, en rondom dezelve,

TROUW VAN AMBOINA, en op

de andere zyde de HoUandfe Leeuw met
de zeven pylcn in de eene, en 't zwaard

in de andre klaau , met deze woorden

,

EENDRACHT MAAKT MACHT,
daar rondom afgebeeld Itaan. Men ziet

ze hier op de plaat N. LI mede ver-

toont.

Den 2 f Juli \66-j {loot de Koopman
van Lier^ uit naam van de Heer gezag-

hebber Hardt ^ een contract met die van

het dorp Haja (op Ceram's binncn-kuitj

zyndc van dezen inhoud :

Contrad Alz-oo de E: Heer Antoni Hurdt, Op-
met die pcr-gczaghebbcr in Amboina y mitigaders
van Haja.

^^^ Raad aldaar , hy mijjive van den 6 Ju-
li my hebben gelieven te ordonneren zekere

partye contendenten van de negery Haja, 200

het mogelyk was , te vaeenigen ende haare

quejiien in der minne te onderzoeken , en te

decideren , 2:00 is zulx dat de partyen voor

my zy verfcheenen , welke wederkanten ge-

hoord hebbende , is bevonden , dat dito qtie-

fiie meeji ontflond door 't verkiezen van een

OrangKay genoemd Boey Djava, die tot

dat ampt niet geregtigd en was^ maareenen

Hoewaya , zynde Boey Djavas oom , en

door de eene helft van de negery egter gezei-

de Boey Djava daar toe was verkooren

,

maar de andere helft gezeiden Boey Djava
hetfi daar voor niet wilde kennen , alzoo

Hoewaya zyn broeder OrangKay was ge-

il. Deel van Amboina.

K Ê "N. iij
weejl , en overleden is , dierhalven hem dat ièöf»

ampt tcequam , door welk doen dan veel

quejiien van ouden tyden zyn ontjlaan , cnde

aan weerkanten voor den dag gehaald
-y doch

dito qucflie voor cerfi aan een kant gefield

hebbende, zoo hebben ^//^OrangKaycnivz»
Haja {die nu prczent waren) met my goed-
gevonden , dat gezeide Hoewaya in zyn
broeders plaats zal treden , cnde de plaats
zal bekleden : daar idereen mede te vrede is

gewecjl , en hebben hem eerbiedig daar mede
geluk gewenft , met beloften hem volkomen
daar voor te erkennen , ende te gehoorza-
men , mitsgaders volkomen onderdanig te

zyn^ mits dat Hoewaya beloofd, aan- nie'^

mand geen overlaft of geweld te doen, maar
hein als een cerlyk OrangKay te gedragen

,

item gecne pitsjaringe, de negory rakende,
zal ondernemen , zonder de verdere Orang-
Kaja's en Toeha Toeha's daar by te ne-

men, om die alzoo met gemeenderhand , als

negorys zaaken te bemiddelen , vorderi
is ook bcftcten , dat by aldien imand van
de haren, het zy van wat kant, ofte dooi'

wien '/ zoude mogen zyn, ictwes van de-

ze oude queftien quainen op te halen , die

een ftaaf zal verbeuren aan zyn party
^

cnde aan de E: Compagnie zal overgele-

verd werden, om naar goedvinden als een

ongehoorzaam perzoon geftraft, ofte wel uit

zyn; negery gelicht te werden, dat zy haar
zeer gaarn hebben onderworpen , ende 't zel-

ve in prefentie van twee perzoonen ider O-
rangKay met hare eigen handen tot bevefti-

ging hebben ondertcekend. Onderftond, aldus

gedaan , ende gearrefteerd op 't Eiland Ho-
nimoa, binnen de FortreJfeVioWnióiz, de-

zen zf Juh 1667. Was geteekend , dit is

't merk van OrangKaja Hoewaja, 't merk
van Boey Djava, '/ merk i'^w Taccoewa,
'/ merk van Loehoeta., Hoofd van etn Sou.
Ter zyden ftond, in prefentie van ons onder'

gefchreven, was geteekend , Claas Criftof-

telzoon , 't merk Van Reinier Evertszoonj
lagerftond. Dit accordeerd , voor my gepaf'

feerd, getcekend, Adriaan van Lier.

Den 4 September daar aan wierd dit

navolgende accoord ook tuflchen die van
LifTabatta, en tuflchen den Koning van
Sahoelau, gemaakt:

Poinften van accommodcment
waar op de OrangKaycn van
Liflabatta ter eenre , en den
Konink van Sahoelau ter an-

dere zyde , ten overilaan van
de ondergefz: Gecommitteer-
den, zyn gercconcilieerdj cn-
de bevredigd.

Contra (ft

tuffchen

die van
Liflabat-

ta, cntuA
fchen den
Koning
van Sa-

hoelau.

Den Koning van Sahoelau beloofd voor

hem , en %yne onderhorige negrytn , als ook

F f zyne



lï°l. 1NJ° LIE.

T^ r.ii.B

'^x

l(

n

:)!

'^\J.I

\C)-rr/(-ccn c*eM 7'

.j6'af- Otié-i^ gz .t5?d

. 2..^ /r./lanchen en

. '̂a •̂^n-

^i
^.

i/
A.
^:

/<ï

u\ *»(

s\

-yi° Lil. 35.

V*4 V

'Ml

C^

ife

^

%
lWT

ZTcc/'

J^e

fo
J7Ti/JV
O

'^///?,e<jcnc-a

ran^t^TpTi.vc (/i-ma/in

uhn óV.^'^^.':Y^r

I c.
drt'/.'v^^/K'C^V/';

jnn <r>v/^/7 ^/? 0^4
i/l t '-Wom ftO', O^t/f-

jS.CV?x •sjo8. ÜN^i

^J7- i/-en .en

.iZ)cLoen

&STE SOO:!^ A^AlyTDi:

• A^A-lsr IlN^ÜIA. EIST

RIS"Euü IT*^ f^/i/TZétnna

iii.et>e:n^ BKJsr .2^ .

^11 A°. \£qx Out»

13E 5 JaREIST ,

MA AIS ;i) ETST, El^

.2 7. n^AGElST





AMBONSCHEii6
x66-;. zyne nakomelingen^ daar hy magt ende ge-

zag over beeft ^ ivaar onder begrepen zynde

negeryen zwi Roemale ende Hatoenoeroe

,

de ingezetenen van de negorye Lidlibatta,

ende de AUbcrcclcn die daar onder forte-

ren , nimmermeer te zullen beledigen , ofte

beoorlogen ^Kochte te doen beoorlogen ^diretle-

lyk^ of indireSlclyk
,
gclykerivys aan de an-

dere zyde den Kipati van Lidabatta, ne-

lens zyne lybebbcnde OrangKaycn, belo-

ven voor hare ncgorycn^ ende de Alfociee-

fcn , waar zy lieden V gezag over hebben ,

mitsgaders voor baare nakomelingen , den

gemelten Koning van Sahoclau, ende zyne

onderzaten^ nooit meer te zullen beoorlogen^

ofte te bereoven^ ook niet te gedogen^ dat

aan imand van haare onderzaten eenige ho-

flile aSlien zal werden gepleegd , invoegen

partyen ook over en weder aannemen alle de

attentaten , die voor 7 fluiten van dit ac-

coord over en vueder zyn gevallen , noit meer

te zullen gedenken , maar in tegendeel in op-

rechte broederlyki vrundfcbap metten ande-

ren te zullen leven in vrede.

2.

Verders beloven de contrahenten aan we-

derzyde te re/fi,uecren de gevangenen y die de

eene van de andere party heeft bekomen , ze-

dert dat de laatfle onheilen zyn voorgevallen,

ten tyde als de negoryen Colc , ende Lifla-

batta , zyn afgeluopen.

De onkofien, die de Qom'^-^^xü.t gedaan

heeft om de partyen aan wedcrzyds te vcr-

eenigen y zoo ten reguarde van V verjlrekte,

aan mondkoflen aan die van Lifl^ibatta, ah

in het verfcheide malen af roepen van den

Radja van Sahoelau, gefchat op 2.00 Ryx-

daalders , zal door de Radja aan de Com-
pagnie in drie deelen vergoed werden, als

een derde zal by die van Liflïxbatta gedra-

gen werden, ende de rejlcrcnde twee derde

parten neemt den Koning van Sahoelau aan

voor hem , en voor die van de negoryen Roe-
mah Ela ftóHaioenoeroe,/d? zullen vol-

doen, wel verjlaande in kleeden, gongen^of

Jlaven.

4-

Den Radja van Sahoelau zal de ingeze-

Liflabatta , ende hare adheren-tenen van

ten voor vrye onder:

pagnic erkennen.

'Men van de £.Com-

die de eerfle hoftiliteit komt teplegen, den be' i66-].

ledigden te afjifleren.

Tot bevefiinge van dit contra^ hebben

wederzyds partyen de bovenjlaande artike-

len , in plaatze van eede , bekragtigd met '/

drinken van de Matakou op de Alfocrer-

fche wyze , zynde arak gemengd met V
bloed van een hoen , waar in gedaan een

weinig buspulver, een kogel, en daar in me-
de gejloken een punt van een degen, alzoo

ook de tromp van een roer, onderfond, al- .

dus gedaan , ende befloten in de neger y Hoe-
waloy, den 4 September 1667. fi'as ge-

tcekcnd Willem van Zyll , Adriaan van
Lier , '/ merk van Radja Noeflanivel , V
vierkvan'L,Q\\\%Goxr\t%, Gnatohoedi, V
ynerk van Radja Toehaha , Francifco Mo-
Ie, ter zyde fiond, V bovenjlaande eontraSl

werd by de nevevflaande gecommittcerdet.s

fimpelyk getekend , dcwyle den Radja van
Sahoclau niet gezint was , de bovenjlaande

artikelen te onderteikenen , zeggende zig te

refereren aan '/ drinken van de Matakau

,

en dat dat genoeg was.

A. 1668 den 11 Januari zonden haar A. 1668

Edelheden hare goedkeuring op alles , ^a^l^cn,

dat by den Heer Superintendent hier ver-

^

richt, en befloten was, bevelende, datspgciman
alles ook zoodanig zou werden nageko- befloten ,

men> doch zy keurden af, dat men om door haar

't buskruit te fpaarcn , de foldaatea m
een jaar niet eens had laten drillen.

Even zoodanig keurden zy ook de A-
tappe daken voor de vellingen quaad , en
belaftten, dat men eens een proef met
een veiling of twee nemen zou , om de
zelve met platte daken te voorzien.

Schoon 't aanplanten dernagelboomen
voor een jaar of twee was opgehouden,
raoeflcn de drie gefielde bofch-wagters

daar egter wel op letten , dat andre boom-
kens , in de plaats der uitgegaane , we-
der geplant , en alle 2 a 5 maanden , ook
bedienden , die men vertrouwen kon , tot

nader befchouwing der zelve uitgezon-

den wierden , te meer , alzoo de uitroe-

jing op Boero, Amblauw, Manipa,Bo-
noa , en Kelang gedaan , mede haar be-

vel, en goekeuring, gelyk nu haar lafl

was, alles, dat verderop Hoewamohel
en Manipa nog overig was, om te vel-

len.

Zy oordeelden ook 't verbod op 'tuit-

borgen op de nagelen, en tegen 't be-

Edclhe-

dcn goed-

gekeurd.

Verder beloven de gecommitteerdens , op

het verzoek van ^i.diyxS'ihoe^^n, bydeE.

Qom^'Xgmc te bewerken, dat in der yl een 1 llcelcn der thuinen, zeer noodig, kcu-

a twee Gorcorren , ofte een chalotp met '
' ' '

' " - -

Compagnies gecommitteerdens naar de

Noord-kufl van Ceram zullen vaaren , om
aldaar Jt' Radja's van Soemiete«i^Sifioe-

loe mede met beide de contrahenten te doen

bevredigen.

6.

Eindelyk nemen die gecommitteerdens van

vtgen de Compagnie aan itn gtmelden

,

rende ook de gedane vcrdecling der Ba-

rot-gclden voor ecrll goed.

Men was verwonderd , dat by de be-

fchryving der zielen maar een getal van

34481 bevonden was, en men gaf aan

de Heer gezaghebber in bedenking, of

|het,om alle misnoegen van den Inlander

jweg te nemen, niet beft was, nu en dan

een jaartje daai- mede te wagtcn.

Zy
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de vaart

hier ver-

boden.

ZOO
gebrek

1669. Zy verboden ook aan eenige Minda-
Aan wie nauwfe , en Javaanfc ofMaleytle vaartui-

gen, ofte ingezetenen, toe te Üaan hier

te komen , of zich hier neder te zetten

,

willende daarom de naamen van idcrecn

in de pascedels uitgedrukt hebben.

In lanuari 166^ geliefden haar Edel-

hcdcn te belaften, dat men, alzoo'erby

Iferken uitrocjing der nagelen, nu

begon te komen , \-oortaan op

Hoewamohel dfc boomen niet meer om-
vellen, maar die aanhouden zoude, mits

dat 'er op Loehoe door ons volk wel ge-

let wierd , dat de nagelen van daar door

Verdregeeri andrcn veiToerd wierden. Wegens
bevelen de nooteboomen op Honimoa en Oma
ontrent ^y^ j^y,-, bevel , die uit te rocjen , alzoo

r'^en^ïn"^^"'^^
hen nooten genoeg geven konde.

andrc Zy hadden ook goed gevonden de Orang-

Kaja's en borgers buiten de pagts-voor-

waarden , en dezelve daar van vry te

houden, voor zoo verre hare eigen vcr-

tecring aanging.

En alzoo 't Zagoe-bofch op Loehoe
daa.1 van te veel uitgemergeld was, zou men 5 of
die van vjer jaaren Uil ftaan met dat te verpach-

ten , op dat het weder wat bekomen

laaken.

Stoute

Lebcle-

hoc &c,
mogt.

Gedurende
Heer Hardt

gezaghebberfchap van de

was hier

wemig van

trent dezen

belang

alles in ruft , en

t3'd waren
voorgevallen. Om-

die van Lebelc-

voogd
hier, en

de Heer
Hurdt in

Banda.

Zyn
Inoeitj

met de

Heer
Francx,

hoe , Waufêlaii , en Layn , zoo ftout van

de houte Baricade op Lebelehoe, in een

tyd, dat 'er alomme vrede was, in den
brand te fteken, dat zy A. 166:^ noch
eens gedaan hadden.

Den il Maart dezes jaars verfchcen

hier de Heer Jacol/ Cops met het fchip

Klevcrskerk van Batavia.

Hy was Landvoogd van Banda gc-

wceft, daar hem de Heer gezaghebber

Hurdt als Landvoogd in May ging ver-

vangen.

Hy wierd hier ten eerften als Extraor-

dinaris Raad van India, en als twintig-

fte Landvoogd en beftierder van Am-
boina voorgciteld, en was een lang en

lyvig Heer.

De Heer Ecn van de eerfte zaaken , hier by zyn
Cops Ed: verricht, was, dat hy 't getal der
twintigfte {i-^ye„ (jq^ j-jog joe maar op 17 ge-
^" " weeft) volgens 't getal in Banda , op fo

bragt.

Hy was hier zoo ras niet gekomen,
of hy geraakte met zyn tweede de Heer
CorneUs Francx in gcfchil, die hem daar

na geweldig veel ondienft gedaan heeft.

Hy was hier met ccnen Reinier du

Praat uit Banda gekomen, dien hy, bui-

ten kennis van den Raad (fchoon hy 't

niet doen mogt) als Opperhoofd van Ha-
roeko aanftclde j doch na dat deze daar

ccnigen tyd gelegen had , fpandc hy met
Francx zamen tegen hem aan , 200 dat
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het hem beroude den zciven dus verre iiSöp;

geholpen te hebben. Hy pafte dierhal- En zyn

ven op al zyn doen, kreeg hem ten eer- l^i^'p'^j

"

ften in zyn kyker , en dede hem 'door
den l'^ifcaal over zyn arak-verkoopen,
morfery met nagelen, te kort bctaalcn
van Hhatfil-gelden aan de OrangKaja's,
en over meer andre dingen dagvaarden
en in zekere boete verwyzen

,
ja hy wil-

de hem (fchoon de buiten-Opperhoöfden,
hier over geraadpleegd, hem van veele

zaaken vry fpraken) in de keten hebben>
doch de Raad vond alleen goed , hem af
te zetten , en verklaarde hem onbequaam
om de E. Maatlchappy te dienen.

Het beftier van dezen Heer Land- Zyn

voogd alhier was in allen dcelen vry flegt;§''°"'^'^

alzoo hy niet anders deed , als winiten "^^^"S*^'

voor zich zelven uit alle dingen te zoe-
ken. Hy liet huizen en petakken bou-
wen, waar toe hy 's Compagnies bouw-
ftoffen en bedienden gebruikte. Hy had
mede een deel in 't araks-branden met
Jan de Ruiter^ en in 't varen met de vry

-

borgers , 't geen Nicolaas Snyders uit

bragt.

A. 1668 viel op Boero een flegtczaak ,
Sua;

voor, te weten dat de vefting door ee-
1^'^"*^*^^

nige flaven, die in de keten waren , af-qua^c
geloopcn wierd. De fergeant Chrijioffdnik

Boudeivynszoon Kloojicr ^ een begunftigde voor.

van de Heer Cops ^ was toen hier Hoofd,
en wierd van groote nalatigheid befchul-

digd. De Keer Cops hield de zaak , zoo
lang hy kon , fleurende

,
gelyk wy in 't

vervolg zullen zien.

Hy liet ook ontrent deze tyd aller- Wat
cerft 't Hoofd voor 't Kafteel maken, als^^'"''C'»

ook een paardeftal, wachthuis, en ecn!^''^'^'^

pakhuis tuftchcn het huis van Capitein joen ma-
Engel en de brug , die over de Rievier ken.

Waytomo legt , oprigten , zynde dit de
eenige werken , die ik wcte , dat hy hier

gemaakt heeft.

Zyn win- en baat-zucht had geen paa-

ien , en was niet te befchiyven , zoo dat
de borgers, Chineefcn, en andre inge-

zetenen , niets mogten beginnen , waar in

hy zyn deel niet moeft , en w ilde heb-
ben. Hy had een geheel blok huizen i

of wel 20 petakken , meeft van Com-
pagnies ftoffen , en half op Compagnies
grond laten maken , die hem alle op zyn
rcekening daar na gefteld zyn.

Het fchynt , dat haar EdelhcJcn cgtei'

nog al veel agting voor hem gehad moe-
ten hebben , alzoo zy 't verzoek van die

van Soeli , om hunnen Pati mede als ccn

lid in den Landraad te hebben , en 't ver-

kiezen van een Chriftcn-OrangKaja op
Bonoa (onverminderd het gezag van den

'

Lieutenant Lanoeoli over hetCampon van

Radja Tahalile) geheel en al aan dezen

Heer fteldcn.

Den iö Januari i6yo fchrcven haar E-

F f z delhc-
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i(?58 delheden , dat fchoon 't goed was de

'A. ï67oHof-dienlkn der Coracora's jaarlyks,

'^.'^"""' door zwakheid van onze bezetting, niet

fchem' te laten voortgaan, en in de plaiits van

beliiL dien de Inlanders bouw-llofïen te laten

verzamelen , nogtans 's Compagnies acht-

baarheid vereiichte, dat het zelve, zoo

haaft het mogelyk was, weer in 't werk

gcfteld wierd; 't geen zy den zp De-

cember 1670 bclailcn rondom Ceram om
geen redenen na te laten.

Laft on- Zy belaftten ook , dat men de Aroewe-

ircntde fe handelaars, alzoo die nuttige waaren
nagel-

hier en in Banda aanbragten, ^^el bc-
'^"'^'^-

jegenen, en dat men op de aanplanting

van nagclboomen vooreerft zoo veel niet

letten , de bofch-huizen afbranden , dog

dat men 't uitrocjen der nagclboomen op

Hoewamohel nog ftaken moell.

OndertuHchen fchreven de Heeren uit

't Vaderland den 24 Augufti 1 669 ,
dat

de fchaarsheid der nagelen de zelve op 8

gulden 't pond had gebragt , zoo dat zy

noodig gedagt hadden, dat de boomen
op Manipa en Hoewamohel (dat zy ook

16-' i uit 't Vaderland herhaalden) wel

mogten blyven liaan ; mogende wel noo-

ten op Hoewamohel (als ook in de U-
liafTers) maar geen nagelen uitroejen.

By hun fchry\'ens van den 13 May
verboden haar Edelheden , op zware
ftraf, aan de fchippers der fchepen gee-

ne eetwaren of andre voorraad te verzwy-

gcn , of te verbergen.

VerJre Wat nu de zaak van denfergeant K/00-

hd.inde- j^gf op Boero betreft, de Heer Cops had

Kloofteis
'^^^^Ive tot A. 1670 fleurende gehouden-,

laakA. doch , in dat jaar ziek werdende , en

167 1. daarom weer uitgefteld zynde, moell die

evenwel eens by de hand gevat werden

,

gelyk dan eindclyk A. 1671 gefchiede.

De Heer Francx , een vyand van de

Heer Cops^ fcheen het ook in de zaak

van dezen fcrgeant te zullen zyn j dog

na de getuigenis van de meeftc enonpar-

tydige leden , zoo had hy , buiten ecni-

ge drift oordeelendc , zyn vriend in deze

zaak niet konnen zyn, meinendc, dathy

's Compagnies gellolcnc goederen be-

hoorde te betalen.

De Heer Cops^ hier over tegen hem
opvliegende , fprak hem niet als zyn twee-

de aan; maar of hy zyn jongen gewecll

vas, waar op de Heer Francx niet an-

ders zei, dan, mag ik myK gevoelt» in ver-

gadering niet vry uit [preken , dan is het be-

ter , dat ik henenga, en opfta , dan dat

ik hier hlyve. 7<», zei de Heer Cops^ brui

maar henen , en gy zult ook met het eerfte

fchip na Bata^'ia vertrekken.

De Heer Francx kort daar aan uit den Raad ver-

Francx trokken zynde, zoo quam 'er een fchip
Prefident j^j^ tyding, dat hy Prefident van Ter-

te ee^-"^"*'
"^'^"^^ g'^maakt , dog dat by haar Edelhc-

maikt. den ook goed gevonden was , dat hy eerft

N S G H E
op Batavia komen zoude. 1671.

Ci^s wift ondertuflchcn de zaaken van Klooftcr

den fcrgeant Boudewynszoon Kloojier zoo""^^^'"

te draejen, dat hy van alles wierd vry vry ge-

gefproken, dat naderhand ha.ir Edelhe-i'proken.

den zeer qualyk opnamen.

Daar op vertrok Francx den laat ften Francx na

April 1671 van hier na Batavia, alwaar ^'"*^'"-

hy de Heer Cops niet weinig befchuldig-

de, en alles, daar aan hy zich vergrepen

had, ontdekte. Hy quam A. 1 671 weer J^^j^"^
hier met de Heer Antoni Hurdt , die als

(-Qf^mif-

uitdrukkelyk Comminuris vooral vanfaris.cn

Amboina , als ook van de twee andreeencn

Landvoogdyen om de Ooll , en als een t\'''int'g1c

en twinrigtle Landvoogd en beftierdery^^
J_

dezer Landvoogdy , den 20 April uit

Banda hier verlcheen, om den WtcxCopi

te vervangen , die den laatften April na

Batavia vertrok , na dat hy hier drie jaa-

ren vry liegt geregeerd had.

Zoo lang de Heer Francx hier was, De Heer

wilde niemand iets tot lafte van de Heer P^"

Cops bekennen. De Heer Hurdt deed

eindelyk , by 't omflaan van een tamboer

op hooge ftraffe aan idereen bekend ma-
ken, dat een igelyk , die iets ten lafte

van de Heer Cops wift, zulks zyn Ed:
moeft komen aandienen , of dat hy we-
ten zou , wat hy met zoo een , die dit

verzweeg , te doen had. Hy dreigde

ook de borgers by placciat, 2,00 zy niet

zeiden , wat hy met hen zamcn gedaan
had , na Batavia met hunne huisgezinnen

op te zenden , wair op zy alles beken-
den. Een voorname miftlag van de Heer
Cops was 't ook, dat hy zekeren Marinha
dwong, een vaUche grens-paal aan de o-

verzyde aan te wyzen , die dat ook open-'

baarde.

Capitein Bulk^ en de Winkelier Er-
hard waren op de zyde van CopSy maar
anders waren de mcefte tegenhem. Ook
hebben Joannes Moris , de oude Rum-
phius , en Nicolaas Macquelyn tegen hem
getuigd, dat hy in de zaak van Chrijlof-

fel Boudeivynszoon Kloojler zeer onbillyk ,

en onbehoorlyk met de Heer Francx ge-

handeld had.

Op alle welke , en meer andere be- Vanzynf

fchuldigingcn de Heer Cops , van alles '™^'^i'^"_^

afgezet , en na Batavia door den Hccrtavia op-

Commiilaris opgezonden wierd, alwaar gezon-

de Advocaat Fifcaal eencn eifch tegen den-

hem deed, zynde hy toen fi jaaren oud.

Wy zullen, alvorens voort te gaan, zien, (

hoe zyn zaak daar af liep , en weer tot de

zaaken van Ambon keeren.

Hy antwoorde den 8 Maart 1Ö73 op
den zelven, en verzogt nog in den Raad
van India als lid te mogen zitten, dat

hem geweigerd , en aan den Fifcaal bc-

laft wierd zyn zaken kort te maken , al-

zoo alles nu aan den Raad van Juftitie

overgegeven wierd , om daar afgedaan te

werden. Den
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i^ii. Den 28 November wierd de Heer

Pit als Prefident over de zaak van

de Heer Cops gekoren, doch met dezel-

ve nog zoo lang getalmd, dat hy eerll

den 21 September i6j^ afgezet, enviy-

man, hoewel hy , na eenige tyd ledig

geloopen te hebben , uit medelyden met
zyn huishouden , weer Prefident op Ma-
caflar (gelyk wy onder dit Comptoir zien

K E N. 12^
zullen) a i fogl.termaand,gcmaakt wierd.
Wy hebben hier een kleenen uitfprong
moeten maken, om de zaaken , den Heer
Cops rakende, eeniger maten aan een te
fchakelen, en te zien, hoe 't met hem,
over zyn quaad beftier alhier, afgeloo-
pen is i dcrhalven keeren wy weder
tot het jaar i6jz , wanneer de Heer^»-
toni Hardt hem verving.

1^7^

VIERDE HOOFDSTUK.
De Heer Hurdt hefchrcven. De -werken hier door hem gemaakt. Bepaling van de

vaart der borgers^ en Chmccfen. ^. 1675 de -vaart op de Xoela's e» Boero «a» <fs

Amboineefen toegefiaan. Ferhaal der zware aardbeving A. 1671, 1673 en 1674
voorgevallen. Rumphius advyi over V Kaftecl. De Heer Hurdt na Banda A. i67f.
Bevelen harer Edelheden ontrent V Kafteel , en om de nagelen uit te roejen. Een nieuwe
vefting op Honimoa gemaakt. Een kruit-meulen , en andre zaaken A. ióyj en 1678
geordonneerd

f
en zommige verboden. De laatjle werken van de Heer Hurdt. Zyn ver-

trek A. 1678 als Veldheer op Java. De Heer de Vicq twee en twintigfle Landvoogd
hier. Verfcheide werken door hem gemaakt. Zyne moejelykheden met van de Voorde
enandre. Z]n baatzugt .^ en groote haajligheid

.,
ïf^fw Capitein Bulk. De Heerhey-

dekkers zeldzaam droomen.^ nog wonderlyksr droom van Do. Carpius. Pati Lima's ver^-

rand., A. 1Ó80. ff^aarinÜAffunveeldeelhad, die men egter ongejiraft liet ^ dat haar
Edelheden qualyk namen. Lafi ontrent V Kafteel , en de zuinigheid. V OrangKayen-
feeji aanbevolen. Opftand in Ternate, en op Boero. V Bejluit A. 1681 van een Ka-
fteel in de Laha te leggen. De ringmuur dit jaar voltoid. De Heer de Vicqs vertrek
na Batavia, latende de Heer van Vliet hier gezaghebber. De Heer V^dhrugge komt
hier A. 1683 als Commift^iris, en drie en twintigjie Landvoogd. Die nader befchreven
werd. Amhon door zyn Ed: tot een ftad gemaakt. Doch zyne werken door zynenver-
vanger jlecht behandeld. Klagten der Inlanders over zyne werken. Zyne placcaaten.

Aardige pots , door zyn Ed: aan den ivondheeler gefpeeld. Moejelykheden met zyn eerfte
Indienden., en de kerkelyken. Lajl /j^rrr Edellieden A. i68j", en i685, ontrent ver-
fcheide zaaken. Zware brand A. 1686. Zyn Ed: Ti^-\:\d van Indien gemaakt . De
Heer Lobs van zyn Ed: hier deftig onthaald. Steert-fter hier geuen. A. lóSjweer
zware brand. Zware aardbeving. Groote hartvogtigheid en voorügtigheid van de
/fff^r Padbrugge. Denfchryver na V>\ndx tegen de ordres aan gezonden. Goude Coe-
bangs uit de groote cas geftolen. De Heer de Haas , vierentwintigjie Landvoogd hier

en de Heer Padbrugge vertrokken. Die Heer nader hefchreven. Zyne goede hoedanig-

heden^ Verfcheide bevelen van haar Edelheden, A. \ 6% j gegeven. De fchryver uit

Banda weer hier. Werken , door de Heer de Haas gemaakt. Zyn tocht na Boero t^c.
'/ Landvoogds huis , en de Paliir , door zyn Ed: gemaakt. Zyn Ed: A. 1 68p Raad
van Indien , en CommilTaris gemaakt. Verandering in de Landraad ' Vuile daad va»
Haflan Soeleyman. Ziekte van zyn Edelheids gemalin , die kort 'er aan quam te fter-

ven. Hare begravenis.' Edelmoedigheid van zyn Ed:^ aan haare voorkinderen , en ontrent

andre , die op haar Ed: gepaji hadden. Land tot Jieenbakkeryen uitgedeeld. A. 1 600
bezetting op Alang gelegt. A. i6pi zyn Ed: Ordinaris Raad gemaakt. Zyn Ed: ge-
breken. De Heer Schaghcn, vyf en twintigfle h^ndvoogd hier. It Vertrek van de
Heer de Haas , en V zeldzaam voorval van den fchryver met zyn Ed: aan boord over
zyne Kerkelyke getuigenis. Waar ontrent de fchryver zyn Ed: volkomen genoegen gaf.
Die daur op als Commiftaris na MacalTIir vertrok.

De Heer
Hurdt
befchro-

Ten. D Eze Heer Hurdt., een Mid-
delburger van geboorte , was
een man van korte geftalte

,

zeer gefchonden van de kin-

derpokjes , maar een wakker,
nugteren , en zeer verftandig Landvoogd,
die de E. Compagnie hier , en elders

,

groote dienften heeft gedaan. Hy heeft

veel goede wetten
,
placcaaten , inftruc-

tien, en een zeer nette kcrk-ordre hier

I nagelaten, en zich by veele ingezetenen
zeer bemind gemaakt.
Hy heeft hier 2 lyft-pakhuizen , een

agter de winkel , en een in de ring-muur,
van Gabba Gabba laten maken.
Hy Icy ook de borgers en Chineefcn Dcwcr-

op , om een ringmuur van pallifladen te '^^" > ^'^r

maken. Zy morden hier wel tegen; dog '^^'"'^ '^^'"

hy dwong hen by een placcaat daar toe i

hoewel zy van geen langen duur geWeeft is.

F f 5 Hy
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f614. Hy heeft ook 't hoofd , voor 't Ka-

|

„
ftccl Victoria , na de zee-kant verder

; „
dat naderhand van andre Land- „uitgezet

,

voogden vervolgd is.

Bepaling Den 25 Februari 1672, verboden haar

van de Edelheden aan de borgcrs , hiervandaan
vaart der ..varende, op Greflïc, of op Java elders

,

^°Ch"'
"^ ^^ loopen voor en al eer zy op Bata-

neefcn" ^''^ geweelt waren. Ook hadden zy de

'/aart der Chincefcn om de Ooft vlak af-

gekeurd.

Ontrent het verdeden der Barot-gel-

dcn , zeggen zy , dat men het bellotenc

A. i66j by de Heer Superintendent

Speelman volgen zal.

A. 1673 A. 1Ö7J den 20 Februari belaften zy
de vaart naauwkeurig op het fluiken van nagelen

Xoela's
^'^ ptifïen ; ftonden nu en dan de vaart op

en Boerode Xoela's en Bocro aandeChriften-Am-
aan de boincefen toe ; dog verboden van Macal-

far flaven boven de 10 of 11 jaaren inAmboi
necfen

toege-

flaan.

Amboina te brengen.

Den iS Februari bevelen zy , dat de

noodigc vefting-bouw niet zou ftilftaan,

dat men tuftchcn de Oelilima's en Oeli-

fiwa's op Ceram moeft zien nette gren-

zen te maken.
Zy bclaften ook , dat OrangKaja Boe-

ïatiy de jonge l'epil genaamd, Zoo lang

onder voogdy van Intsjeh T'ay blyven zou,

tot dat hy zelfs tot de Regeering bcquaam
was} willende dat men op zyn, en zyns

zoons bedryf ondertuflchen wel agt ge-

ven , en hem ook vermanen zoude daar

op te letten, zoo hy niet wilde , dat haar

Edelheden daar in verzagen.

Den I z December belaften zy de Kef-

fingfc fluikers ten voorbeeld van andren te

ftrafFen.

Hoc in het jaar 1Ö71 , i<J7? , en voor-

al onder de Regccring van dezen Heer
de zwaarfte aardbeving , die oit in Am-
boina geweeft is, voorgevallen zy, kon-

nen wy omftandig uit het volgende be-

richt zien.

Verhaal

der 7.ware
aardbe-

ving,

1673, en

1674
voorge-

yallcn.

Verhaal van de fchrikkelyke aard-

beving in Amboina A. 1Ö71,

1Ö7}, en 1 074, voorgevallen.

»
5)

JJ

J>

J>

3)

i)

Tuflchen den 17 en iS Oftober

des jaars 1071 gedurende den uittocht

van de Ambonfche Corcora-macht

rondom Ceram, overxüel 't Eiland U-
lialTcr, anders Honimoa genaamd, een

geweldige fterkc aardbeving , waar
door niet alleen de Reduit Velzen , op
Hatoewana , om verre gefmetcn, en

de fortreffc Hollandia tot Siriiorri

weerloos gemaakt, maar zelfs 't land

en gebergte doorgaans zeer bcfchadigt

zyn geworden , met 't afvallen van di-

vcrfc ongclooflyke zware ftukken der

zclver , ia de opfcheuringen van de

5J

Ï5

)5

J5
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aarde, op zommige plaatzcn wel tot 1674.

de diepte van een calappus-boom , van
welke daar cenige inzinkende, maar
even met de kruin boven uit Itaken

:

de ftrand \"an Hatoewana was hier

door ruim een voet, mitsgaders 't rif

voor de negcryc Papero vry meer ge-

zakt , en overal zeer gcfchcurd , ja

onbcquaam tot viftchen voof de Inlan-

ders geworden, en zyn by deze (hoe-

wel 'er fchrikkelyke aardbevingen ge-

voeld wierden) dog maar eenige wei-

nige menfchen (waar af 't getrtl doen-

maals,'t zy door verzuim, ofdoor on-
kunde niet is opgenomen) omgekomen.
Zedcrt dien dag en tyd heett dezelve

op Honimoa wel over een maand ge-

duurd , dat 't aardryk t'cencmaal niet

ftil en ftond , en voorts by pozen over

't jaar op de zelfde uur , als de harde

ftooten voorvielen, zyn die mede op
't Eiland Oma, de pas Baguwala, en
aan 't Kafteel Viftoria (hoewel zoo
hard niet) geweeft. Het eerfte naam-
waardige heeft men aan 't Kallcel ge-

had, op den 12 Juny KJ75. 's avonds

ontrent zes uuren , wanneer diverfe

fterke ftooten met ontzettingc vanee-

nige binnen-nniuragicn in 't Kafteel

,

en andere ftcenc gebouwen , verno-

men zyn , op welken dag 's morgens
men ongemeenc zeer fchrikkelyke don-
derdagen, nevens zware blixem-ftra-

len al t'fiiïênde en met een fterke fchit-

tering vernomen heeft , waar van ook
divcrze menfchen gevoelige teekenen

ontfingen , bchalven andeic aanmer-
kelvkheden 3 want ondcrtufTchenfloeg

den donder ook in eenige boomen
digt bcooften 't Kafteel, item 't wa-
ter uit de pomp van 't jachtjeDamak,
tervvyl de maats met pom.pen bezig

waren, Avicrp op de Fluit Wimme-
num (beide aan 't Kafteel ter reede

leggende) een gedaante van vuur , dat

van zelfs weder over boord fprong,

werpende veclc vuurfti-aalen , en on-

der andere zulke uit , dat die 3,
en meer mylen ver gezien zyn; be-

halven deze zyn nog diverfe andere

teikenen mede van tyd tot tvd in de

lucht opgemerkt, nevens dat de win-

den byna deze ganfche Weilcr-moe-
fon zoo variabel gewaaid hebben , dat

men naaulyks ftaat op de ordinari pal-

fiat-wind maken konde, gclyk veele

zecvaarendc tot fchade ervaren heb-

ben.

„ Dit alles is wel zeer verfchrikke-

lyk, doch egter niet te vcrgelykcnby

't gene hier agtcr ftaat te volgen
,
ge-

weeft : want de aardbevingen , en on-

deraardfcbe rommelingen , nu en dan

't zedert voornoemde tyd nog al aan-

gehouden hebben i Doch op den 17

„ Fe-
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i^l4- j) Februari i<574 des Saterd-.igs avonds,

,1 tuflchcn half acht en acht uuren , by
)> fchoon maanligt, en ftil weder, zon-

)i der eenig voorg-.unde gedruis, is deze

>, gantlbhe Landvoogdy , namcntlyk de

5» landenvan Leytimor, Hitoe iSlocda-

»> telo, Ccram, Bocro , Manipa , Am-
1, blauw , Kelang , Bonoa , Honimoa,
,. Noefliilaoct , Oma , en andere omlig-

j) gendc plaatzen(voornamentlykdct\vcc

j, eerftgenoemde) van zoodanige fchud-

ï> dinge , en aardbeving aangetaft , dat

« vccle niet anders dagten , of den groo-

•n ten dag des Heeren was op handen.

» De klokken in , cu aan 't Kafteel Vi-

,j ótoria op Leytimor, luiden van zelfs,

» en de lieden, die by een te praten fton-

i> den, vielen tegen malkanderen aan, en

,5 om verre , zoo geweldig ging hier 't land

». als met zee-baaren op en neder. Van
,1 de Chineefchc petakken, oftewoonin-

„ gen, ploften 'er jf Ifuks, en nog een

« groot huis , alle met den eerllen Itoor,

5, die gcweldigll was , ter neder , en

n wierden tot puin-hoopen, waar mede
T, 7P menfchcn, en daar onder de huis-

>» vrouw van den Koopman , Gcorgitts E-
»> •verhardus Rumphius , nevens haar jong-

« fte dogtertje, en noch twee perzoo-

>» nen uit zyn huis , met de weduwe van

» den Secretaris 'Johanncs Bafling , en 4
5) andere Europiaanen , omquamen , be-

» halven dat nog 35" aan hoofd, leden,

•>•> armen en bccnen, zwaarlyk gcquetil

j> raakten: want hier Was grootcn toe-

»» loop van volk, vermits de Chineefen
1 met haar gcwoone Wajangs of Hei-
» denfche fpeclen en verder bezig waren
»> om hun Nieuw-jaar te vieren. Het
>» water zwol ontrent de hoogte van vier

» of vyf voeten , en diverle diepe water-

j> putten wierden zoo vol, dat men met
„ de handen 't water fcheppen kondc

,

„ en een ommezien daar na wierden zy

» weder laag. De wal beoollen dt Ri-
M vier Waytomo gefcheurd werdcnde,
« fprong 't water als een fontein, daar

» door wel 18 a 20 voeten hoog, met
>j opwerping van blaauw modderagtig
>» zand, hoedanig niet geloofd wierddat

„ men zoude vinden, al groef men tot

„ de diepte van 1 a ^ vademen. Dier-

» halven vluchtte , een ider van de wa-
>« tcrkant wat hooger op , daar zich de
5) Heer Landvoogd Hurdt met een groot

>, gczclfchap , op de weg na de Olifant,

»» daar het huis des Landvoogds nog is,

« onthield , en wierd daar een gebed on-

»> der den blaauwen Hemel gedaan. Men
M hoorde gedurig een flag, als van ka-
ii non-fchooten , van verre komende,
j> meeft uit den N. en N. W. waar uit

»> genoegzaam af te meten was, dat 'er

»» cenige bergen moeften fpringcn , of

v> ftukkcn daar van af vallen
, gelyk men

K E R , ijt
H by 't aanbreekcn vati den dag, op 't

i> land Hitoe, inzonderheit aan de ber-

11 gen van VVawani, en Ceyt, gcr.oeg-

» zaam beoogen konde. Dien gchcelen

„ nagt hield de felle fchuddinge aan j dat

.. men nier een half uur ruil hadde j dog
» mceit gaf 't aardryk zulke ftooten van
>, onderen op j als of men met groote
» balken tegen onze voeten aan lliet.

„ Men konde ook befcheidentlyk ^ by
>. naauw luilleren, 't water ouder de aar-

51 de hooren rammelen. ^Vonderlyke'
)> bchoudeniiren , en merk-teikencn van
M Godes goedertierenheid , en genade
» bleeken hier ook ontrent zommige;
„ want een Chinees kind van ontrent een
» maand oud, is 3 dagen na de aardbeving,
>> in 't opgraven, levende aan de borit

51 van de verlmoorde moeder gevondeuj
» in 't leven behouden , en nog zeven
51 jaaren lang door myn voorzaat (de

51 Heer Leydekker) in zyn huis opgevoed,
51 na welke tyd het gellorven is. Behal-
55 \'en dat op den avond \-\\\ de aardbe-

51 ving, en ook daar na nog,diverfe lie-

55 den onder 't puin leggende (waar on-
55 der ook David Eversdyk , die 't iny
55 zelf verhaald heeft) levend opgegra-

„ ven zyn, en onder anderen j een Pa-

„ poefe Jonge, die , zonder letzel zynde^
5, het op een loopen ftelde , als of hy
., quaad gedaan had , en voor flagen be-

„ vreelt w as j De overige fteene gebou-
11 wen bevond men zoodanig gefcheurd,
,5 en ontzet, dat de eigenaars zich met
55 der woon 'er niet meer in dorften vér-

,5 trouwen; gelyk dan meeft alle mert-
15 fchen uit hare woonhuizen vlugteden

,

5) en nagten aan een , of ondef den
55 blaauwen Hemel, of onder kleenehut-
55 ten door bragten. De Maleytfche Kerk
15 raakte ook heel ontramponeerd. De
51 Zuidelyke ftyl van dien was buitcn-
11 waards geweken, en 't fchot agter de
51 predik Itoel afgefprongen , mitsgaders

„ een balk daar boven zoo geknakt, dat

1, hy van 't Kafteel af in de lengte met
„ diveric fclieuren geborften, en als ge-
„ pletterd was j buiten dat zommige
,5 graffteden ingezakt , als mede de in-

,5 gangen der poorten van 't Kerkhof^
51 door 't nedervallen der zelve, geftopt
15 waren. De predikftoel ftond mede
„ zeer wankclbaar, en van deszelfs Wen-
„ tel- trap afgeweken) wezendc den arm

j

„ daar 't uurglas op de zyde van de ftoel

„ op plagt te ftaan, recht Voor de lefTe-

„ naar, waar op de Bybel legt, gefteld.

„ Zeker Predikant getuigde ook , dat

„ hy,den zelven arm voor hem hebben-

„ de willen verfchuiven, 't zelfde niet

„ konde doen, zulks deze Kerk onbe-

„ quaam was om 'er dienft in te doeuj
55 hoedanig 't ook bevonden wierd inct

5» de predikftoel , zyndc in de groote

„ zaal

'T6f4.
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't Kafteel. Weshalven wy

edik-

pla;it7xn beroofd vonden , en belet

wierden den dag des Heercn na ge-
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1674. n zaïil binnen

-- daags na de aardbeving ons van predik-

na

N

woontc te vieren > den wellcen egter

buiten twyftcl by veele in deze ongc-

Icgcnthcden al beter , als anders
,
ge-

vierd is, tcrwyl de aardbeving hettig

aan hield. Immers hoorde men de In-

landers dikwils pfiilmcn zingen , die

zoo den heclcn nagt dit vervolgden te

doen , waar beneven zv voor en na ve-

le gebeden gedaan hebben, zynde ten

dien einde op de balcoes ofte verga-

derplaatsen te zamen gekomen. 'S

Compagnies gebouwen wierden 's an-

deren daags zeer ilegt gcileld bevon-

den. Het nieuwe en nog onbeftorven

metzclwerk in 't Kaftecl , van den groo-

ten opgang tot aan des Opperkoop-

mans combuis ,'lag om verre , de fchoor-

ftenen lagen regt neder door 't dak,

zommigc buiten over gevallen , ook

vond men meeft al 't gefchut , ver-

mits de vullingen van de punten gezakt

waren, met de trompen op de boril-

wccringen neder liggen. De binnen-

muuren . van de officiers- en affillen-

ten-kamertjcs , als ook de Corps du

guarde, lagen t?r neder geftort. Het
Noordcr ichilderhuis was afgevallen

en 't Zuidcr-dcel ook. ])c groote op-

gank voorfchreve was mede ingezakt

,

mits2;aders de muuren der zelven als

vermorzeld. De woonhuizen, en voor-

namentlyk derzelver daken, doorgaans

zeer befchadigd . Anders ftond het benc-

denwerk noch redelyk hegt , als door 't

S C II E
van de Ed: Heer I^andvoogd, 't welk,

in 't vluchten buiten 't kaileel, een

gat ter zyden in 't voorhoofd (dac door

't bekkeneel gegaan was) bekomen
haddc. Diverfc zeil-chaloepen, en O-
renibnyen van deborgers, in de Rie-

vicr valt gemaakt zynde , dreven de

Rivier in, tegen de brug aan, en on-

der andere wierd een klecne Orembay
in een groote gezet , zoo dat de brug

al mede lall om los te raken leed.

Men hoorde van vcrfchcide lieden, dat

hare kafien, comptoircn 8cc. voor o-

ver , mitsgaders de porcelyn-rakken

van de wanden af, en aan ftukken ge-

raakt waren. Hier tegen was , onder

andere vrecmdigheden , een pot met
drank in de galdery van zeker huis

flaande , wel drie a vier voeten van de

plaats, zonder te breken, te vallen, of
te Horten, gezet. In 't Leytimorfe ge-

bergte, zoo als men een wyl na dit

voorval vernomen heeft , is de aardbe-

vinge mede zeer llerk gevoeld. Op
Nako, waren 7 huizen om vergefme-

ten, en diverfe groote ftenen van bo-

ven 't gebergte vocrby eenige lieden

,

dog zonder fchade te doen, komen rol-

len. Onder andere viel een calappus-

boom tufl'chen een man, die met zyn
vrouw en kinderen zat en at, en ver-

morzelde de fpys, zonder meer fchade
te doen , als dat de vrouw aan de heu-

pe wat bezeert raakte. Op Oma vie-

len z bergjes van klipfteen van boven

,
neder in zee , latende de grond zoo
glad , als ofzc met bylcn was vcref-

, fend. Een andere fteen,zoo groot, als

1674.

nieuwe onderilag, kort voor dit vooi-val ,, 7 man omarmen zouden, wierd van

gedaan , zeer gcllyfd zynde. Denbarm
van de gragt , buiten aan de landkant

des Kalleeis, was wederzyds een Huk
weegs in dezelve gragt gevallen , en

de gemccne weg, daar voor by 't Ka-

lïeel loopcndc , langs hcenen gcfchcurd.

Op de werf lag de fmits-winkel inge-

ftort, en de cquipagie als andere plan-

ken-pakhui/.cn van grove waren over

de Rievier VVaytomo, waren vooreen

groot gedeelte van de plaatze gewe-
ken, en wonderlyk verzwakt, gelyk

mede 't ftadhuis, en ziekenhuis, bei-

de fteene gebouwen, welkers middel-

muuren omgevallen , en andere meer,

voornamentlyk die van 't zieken-huis,

na de Rievier-kant, die zeer befcha-

digt zyn. Het fteene huis aan de Oli-

fant, tot een wafchhuis dienende, is

mede heel omgevallen,en tot een puin-

hoop geworden , zonder dat onder de-

ze alle (God dank) meer als een menfch,

zynde een vrouw, om overfpel in 't

tuchthuis befcheiden , omgekomen j

ja zelfs ook zoo verre , dat niemand
bezeerd is, dan allccnlyk hctdogtertje

plaats veranderd , latende de plaats , daar

hy uit genomen was, in de gedaante

van een put. De weg tuflchcn Oma,
en Soya , was wel z 3 vademen lang

gefcheurd, waar van wel zommige z

a 3 voet wyd,en andere plaatzen even-

eens als gekerteld waren. In de ne-

gery Hoetoemoeri,niet vervanftrand,

fprong 't zee-water van onderen op,
door een open gegraven kuil , zeer

hoog in de lucht. Het opftaande tuig

van de aan 't Kafteel ter reede liggen-

de fchepen floeg tegen een, als ofmen
een ratel hoorde , wcrdendc 't gefchut

en de rampaarden van den overloop

opgelicht, en zonder omvallen weder

neder gefteld. De ftuurman, en ande-

re , op de chaloep VlilTingen befchei-

den , die bezuiden Leytimor , na de

hoek van Noeflanivel toe zeilden , ver-

klaarden niet anders geweten te heb-

ben , vermits 't geweldig flaan van de

zcebaren tegen de chaloep, of zaten

vaft, en 't dee dezelve trillen, en be-

ven, als of zy over een rif gefchokt

hadden. Zekere Klaas, Chriften zyn-

„ de



1074. i, de, gena:tmd Smon van Go, h'feigcn

„ van de E. Compagnie ; doch by den

„ Kofter befcheidenj van wien hy ge-

„ lalt was de plaatze des gebeds in de

5) groote zaal op 't Kafteel te gaan be-

„ reiden , en kaarzen aan te llceken , ver-

„ klaarde met groote verbaailheid , dat

„ ontrent een uur voor de aardbeving in

„ dezelve zaal opdenPredikAoel had zien

„ flaan een perzoon, wit van aanzicht,

„ en handen, met 't aanzicht landelyk

,

„ of na. 't Z. O. gekeerd, houdende een

„ boek, als een quartyn, in de flinker,

j, en een witte brandende kcers in de

„ regterhand, nevens dat boek , evenals

,. of hy las, aan hebbende lange zwarte

„ kleederen, die over de boorden van de

„ ftoel nederwaards hingen. Hy had een

„ kroon van doornen op 't hoofd, wel-

„ ke doornen omgevaar ider een halve

„ vinger lang , en donker lazuuragtig

„ waren , doch of dit waarheid , verruk-

y, kinge van zinnen, ofte leugens zyn,

„ zullen wy aan 't oordeel van den be-

„ feheiden lezer bevolen laten. Immers

„ hy heeft op verfcheide tyden voor aan-

„ zienlyke lieden 't zelve in alle omftan-

„ dighcden , zonder verandcringe , meer-

„ maals verhaald. Ter kufte Hitoe wa-

„ ren kort voor 't aardbeven in de lucht

„ gezien 2. ftreken, ontrent van een half

„ elle breed , die even , als 't gefpan van

5, een huis, tegen malkanderen opfton-

5j den. Van Lochoe tot Ceyt of 'Zuid

jj en Noord ftrekkende , was daar ten

j» zelven tyde,als aan 't Kafteel , de aard-

5> beving wel zoo fterk vernomen , en

35 kort daar op gevolgd van een fchrik-

„ kelyke Zee-bcrg (gelyk men nader-
'

•, hand van geloofwaardige perzoonen

„ verilaan heeft) ontrent oud Lebelehoe

„ uit de grond zyn oorfpronk genomen
„ hebbende, eens klops en ftyl opgere-

„ zen, weinig t'zcewaard geloopenzyn-

„ de, verdeelde zich in ^ declen , na-

„ mentlyk de z over 't land , en de derde

„ t'zeewaard , wegnemende alle de boo-

„ men , huizen, en menfchen , daar 't

„ maar byquam. De fchade, hierdoor

,, ter voornoemde kuile gelchied , werd

M hier beneden uitgedrukt, en voordsop

t, ider plaats bezonder aangewezen; en

„ beftaat voornamentlyk in 't fneuvelen

„ van wel 1145 menfchen, waaronder

„51 Europiancn , makende , met de

„ voorftaandc 79, te zamen z^zz per-

„ zoonen , die toen omgekomen zvn ; wy
„ zullen hier mede byvoegen de bezon-

5- derheden , op idei- plaats voorgevallen

,

n en van de Wcrtkant des lands beginnen.

H Op Larike was 't water, na deaard-

,1 beving, rondom de Reduit z voeten

« hoog gewcell:,tot ? maal op enafloo-

n pende, zonder meer fchade te doen,
j» als dat Compagnies Orembay , en

II Deel van Amboina.
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,) prauw, aan ftukken gcflagen zyn; op i<^7-t

„ Nocflatelo was 't water in een ogen-
,, blik eerft zoo verre na de zyde van
„ Ocrien weggeloopen , dat men niet als

„ de grond zag, en naaulyx meer water

„ bekennen kon, waar na 't zelve we-
„ derom quam , en tot 3 maal toe van

„ d'een op de andere zyde over 'tlaagftc

„ van 't Eiland liep, met groot geweld
5, op 't midden van dien tegen malkan*
H deren aanifootende ; waar tnede de
,1 huizingc van 't Opperhoofd en 't wa-
» ter-huis, weggenomen wierden. Op
» Oerien hebben zy mede, gelyk opan-
„ dcre plaatzen van Hitoe, een fchrik-

„ kclyk gerucht in de lucht gehoord,

„ als of men met karoflen tegens mal-

,1 kanderen aan reed. Daar op volgde 't

» oploopen van 't water, en, als 't zel-

55 ve wederom afliep, zag men de grond

„ na NoelTatelo toe zoo verre blood , als

„ of de zee weggeloopen v/as. Door 't

„ voorfchreve oploopen van 't waterwas
„ de buiten-pagar van de Baricade, ne-

„ vens eenige huisjes daar buiten , weg-

„ gcfpoeld ; doch 't water quam niet

„ binnen, maar wel rondom de Barica-

„ de. Dit is opmerkens-weerdig , dat

„ zekere vrouw , Mima van Hoewamo-
„ hel genaamd, door een foldaat van

„ Ceyt, na Hila varende, gevifcht was,

„ dewelke verhaalde, hoe zy met haar

„ kindtje, ontrent 4 maanden oud, door

„ de watervloed in zee getrokken zyn-

,, de, een balk vaft gekregen had, waar

„ op ontrent middernacht mede een Hang
,,quam, die haar, en haar kind ofmving,

„ welke zy diverze maaien van haar ftiet,

., tot dat gemelde flang zich om 't hout

„ zelfs valtflingerde , en daar, tot dat

„ zy en haar kind geborgen wierden,

„ aan bleef Op de negery Lima zag

„ men 't water, wanneer 't van Lcbele-

„ hoc nanquam , mede voor de Reduit

„ van onderen opberftcn , als of 't kook-

„ te, 't rif lleenen , en modder- zand,

„ mitsgaders diverfe fteencn , opwerpen

,

„ die 2 a 3 mannen dragen konden , en

„ die verder tegens en op de eerftefolde-

„ ringe van de Reduit , aangeflagen
,

„ en opgeworpen wierden , wegnemcn-
„ de de galdery , en ichildwacht daar

,, op ftaandc, n?vens 't beneden woon-
„ huis, en een ilcene combuis, welkers

,, muur een fluk weegs in de negry ge-

„ vonden wierd. De Sergeants vrouw is

,, door 't water opgenomen, en ontrent

1, zo vademen agter de Reduit in een

» zoete limoenboom vaft geraakt , en

,1 zoodanig behouden gebleven. Ook dc-

,) foldaaten, welke alle (uitgenomen een,

V die in de tronk zat) uit vreze van de

n aardbeving beneden in de Reduit gc-

M lopen waren, zynde een op een boom,
„ de ander op een huis, en de ander op

G g „ den
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1674. „ den drooge gefmeten , van waar zy

„ voort na de lio :>gte vluchteden. De
„ fergeant zelfs wierd met de eerfte baar

» weggenomen j doch raakte, in 't af-

„ dryven , aan ecnige ruigte vaft , daar

i> een driftige foldaat mede by quam , en

„ hem by de beenen greep , waar mede

„ hy fergeant worftelcnde , om los te ra-

,. ken, dieefzyn dochtertje voorby hem
» hccnen na zee, crbarmelyk haar vader

„ om hulp roepende > doch , eer hy los

„ raiccn kondc, had 't water haar al weg

„ gerukt , en doen verdrinken. Zeker

» llavinne-kind , omtrent een half jaar

„ oud , mede met 't water vervoerd , vond

n men, na 't ophouden van de vloed, on-

„ befchadigd aan ftrand leggen fchreycn,

» en 't wierd geborgen. Een gedeelte

>5 van de ncgry Binau was weggenomen, 1

»> met verlies van 86 zielen, waar onder

)j 39 man , welke na Hila vertrokken

j) waren , om een Baleoe voor Intsjeh

Il Tay te helpen maken , ende aldaar ge-

» fneuveld zyn. Daar waren 4 gezonde

1» mannen van de bezetting over, deove-

i> rige waren magtig bezeci-d, behalvcn

)) twee verongelukte, te zamen, metde

i> fchadc van de voorgenoemde fergeants

11 huisgezin li zielen fterk. Op Ceyt

,» was 't water tot aan de Reduits ven-

„ fters , of tot de fchietgatcn geklom-

„ men, met zulken kragt, dat de kap

„ der zelve daar door ovcrgeweken is.

„ De fergeant , en andere Compagnies

„ dicnaarcn , leden hier groote fchade van

„ hare huisgezinnen > maar wel voorna-

„ mentlyk de Inlanders, wyl denegryen

„ Ceyt, Lebelchoc, en Waflela geheel,

„ en van Layn 6 huizen, weggefpoeld

„ zyn, met verlies van 6ip menfchen,

„ behalvcn de zeer zwaar gequetften

,

„ waar onder zp van Hahoetoena, die

„ om een vermaakje in de weggenomen

,, negeryen gegaan waren, met eenige

„ Opperhoofden , en de oudilen der zel-

„ ve ; anders bleef de negeiy Hahoetoe-

„ na, die wat hooger op als de andere

„ legt , onbefchadigt. Daar werd ge-

„ zegt, dat vecle der verongelukten op 't

„ gevoel der aardbevinge, denkende dat

„ het de jonglfe dag was , in de Maf-

„ figit, of Tempel vlugteden, en haar

„ tot bidden begaven, en datze 200 met

dit huis en al door de zee verflonden

Vier dagen , na dat dit gefchied

was, wierd men 's nagts, ontrent 11

B O N S C H E

„ zyn.

„ uuren , wederom zwaarc aardbevinge

,1 gewaar, en volgde daar op zoo fel een

„ gefluit langs heen de fchilder-huizen,

„ dat 't in een idcrs ooren fchaterde , 't

„ geen men daar voor een wonderlyk ge-

j) fluit hield : want niemand van alle de

,) wachthouders, die zeer bevrceft wa-
» ren, zulx gedaan hadden j doch ande-

,) re houden 't daar voor, dat eenonder-

„ aardfche damp, uitbrekende, en geen 1674.

„ opening genoeg hebbende , dusdani-

„ gen geluid zal veroorzaakt hebben.

,, Een kind uit de negery Waflela, maar

„ 7 dagen oud , wierd 3 dagen na de

„ aardbevinge , in de tak van een Za-

„ gcc-boom noch levend gevonden , hoe-

55 wel de moeder verdronken was.

„ Op Hila retireerde de bezetting,

57 op 't gevoelen van de aardbeving, die

55 men zegt hier heftiger, dan op andere

55 plaatzen,geweefi: is , behalvcn weinige,

„ van boven de Reduit na beneden in 't

5, plein gekomen, denkende daar beter

„ bewaard te wezen j maar helaas nie-

„ mand was vcrdagt op 't water, 't geen

„ eens klops tot aan de galdery van de

„ Reduit Amllerdam opfteeg, en ook al

,5 kabbelende tot boven tegen 't dak aan

55 llocg, en van haar dus 28 man, waar
5» onder den fergeant , en beide de cor-

55 poraals , met al de muragie wegnam

,

55 die nochtans beneden over de voe-

55 ten dik , en i o voeten hoog was. Be-

„ halven andere woonhuisjes, in 't gc-

„ noemde plein , en de negeryen, rondom
„ de veiling leggende ; doch twee huis-

„ jes waren op haarc llylen blyven liaan,

5, waar door hier 1461 zielen mede om-
,, quamen , waar onder nevens voornoem-

„ de krygslieden , de huisvrouwc van 't

„ Opperhoofd, den Koopman, Willem

„ van Zyll, met z, en die van den wond-
„ heeler Ephraim met 4 kinderen , mits-

„ gaders Abdul Rahhman (in 't gemeen
„ Intsjeh 'Tay genaamd, en Hoofd van 't

„ Campon Latim op Hila zynde) nevens

„ noch zi perzooncn van zyn maagfchap,

„ en den jongen OrangKaja Bodan (in

„ wiens ftede gemelde Intsjeh Tay, het

„ Campon Latim regeerde) en den

„ Hoofd-OrangKaja van Caytctto , ne-

„ vens verfcheide OrangKaja's van ande-

„ re negeiyen, geteld wierden. Twee
„ buiten-puntjes der gemelde Reduit

,

,, Amllerdam waren wat befchadigd bly-

,, ven liaan, waar op 't kanon zeerwon-
„ derlyk geflingcrd lag, hangende 'tee-

„ ne met de tromp om laag in de fchict-

,5 gaten, en andere van de afföiiten gc-

„ fmeten , van welke ook eenige aan de

,, aflcn, en wielen, zeer befchadigd wa-
„ ren. Verfcheide foldaaten hadden zich

„ met armen en beenen aan 't kanon ge-

„ flagen , latende 't water over haare li-

„ chaamen loopen , dat tot twee maal

„ gefchiedde , en bleven alzoo behou-

„ den. Bellaande nu nog de ganfche

55 bezetting, anders 40 koppen flerk, in

,5 I z mannen , \'an welke Ifaacde Vïjfcher,

,5 namaals Hoofd op Larike , en Honi-
55 moa , mede een nagt, en een dag in

55 zee gedreven heeft. Een bas , ontrent

5. I fo pond zwaar , is uit Intsjeh Tay^s

55 huis mede wel 60 voeten ver gefmee-

ten.n
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f674. j5 ten. Een zcc-fteen , lang i) voet,

i> en ook zoo breed, mitsgaders 8 dui-

„ men dik, is mede 41 roeden van ze-

5. kere graf-ftede, daarze gelegen haddc,

jï gevonden. Agter de veitingom, wel

„ een musquet-lchoot in 't ronde, lagen

« zeer veele doode lyken , zoo die door

» de zee weder aangefpoeld, als hier en

5> daar in de ruigten vall gebleven wa-
» ren, die al eer dezelve ter aarde ge-

» raakten, een zeer peftilentiale llank

M van zich afgaven. Op Wakal was
» mede een perzoon met een deel hui-

» zen weggenomen. Op Hitoelama liep

» 't water na giilinge 10 voeten hooger,

,) dan gemeenelyk , op j waar mede des

n fergeants , en andere Compagnies hui-

» fingen beneden de Reduit weggeno-
V men wierden. De fergeant was mede
jj driftig geraakt ; doch in een boom bly-

n ven hangen. Een foldaat, en 5 f In-

jj landcrs , zyn hier gefneuyeld , en is 't

1) dak van de Reduit door de aardbeving

>» wat ontzet. Op Mamaio zyn ontrent

» 40 huizen der negery weggefpocld,

» doch geen menfchcn gebleven , ftaan-

» de 't voords op Lien , Tolchoe

,

»> Soeli , en Way wel , maar op Way is

» de ecne punt van de houte Baricade

j) van malkanderen gevallen. Voorts heb-

5> ben alle de huizen der laatftgenoemde

5 ) negeryen van geen ongemak geweten

,

j> hoewel zy de aardbeving gevoeld heb-

j> ben , en 't water wel wat hooger , dan

5) gemeenelyk , gewecft is -, op Pafir Poe-

» teh , dat wat lager , als de voornoemde
j> negery , op Hitoe's Ooft-hoek legt,

5> is de Mafigit des Pnefl:ers,en nog een

)» gemeen mans huis, door 't water weg-
» genomen. Voorts was 't land Hitoe

n aan de Noord-weftzyde, doorgaans zeer

» befchadigt , en van 't geboomte be-

« roofd; doch wel voornamcntlyk tuf-

,i fchen Ncgrilima, en Hila, zyndetuf-

» fchen de laatftgenoemde plaats en Ceyt,

„ tot aan de toppen der naa-fte bergen

,

,> of na giilinge, wel fo a 60 vademen
„ hoog, tuflchen Ceyt, Negri Lima,

„ en Hila gefteigerd , met 't wegnemen
„ van alle de hoeken , en ftecnige ftran-

„ den , uitgenomen die , daar de Reduit

,, Ceyt op ftaat, zoo dat men nuopver-

,, fcheidc plaatzen aankomen , en de zce-

„ gen trekken kan, 't geen, om defteen-

„ agtigheid , voor heen niet konde ge-

j, fchieden. Het geboomte tulTchen

„ Hila , en Negri Lima , en tot

„ grootc fchadc , de koftelykc nagcl-

„ Doflchen van jonge boomcn , die maar
„ i a 5 jaren hadden begonnen te dra-

„ gen, en in een ontelbaar getal bcfton-

,, den , zyn ook vernield
,
gclyk ook weg-

„ gefpoeld zyn de kalk-ovensvanMama-

„ io, Eli, Sinalo, Caytetto , Cey
t

, Le-
j, belehoe, cndc NcgriLima ^ die toen
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„ ter tyd zedert anderhalf jaar in llede

„ van 't jaarlyks fcheppen met de Cora-
„ cora's tot Hof-dienll van de E. Com-
,, pagnic opgemaakt zyn , cenelyk die

„ van Haulihol, Wakal, en Hitoelama,

„ die wat hooger als de andere lagen,

„ behouden gebleven zynde. Het land

„ van oud Lcbclehoe, wezcnde invoor-

„ tyden zeer vermaard , en de voornaam-
„ Ite markt, en vergaderplaats derJVIoo-

„ ren , is wel een musquct-fchoot in de
„ breedte verzonken , zulx daar geen

„ ftrand,maar een verfchrikkelyke groo-

„ te fteilte iSj als mede tuflchen Ceyt,
„ en Hila, zelfs aan de ftrand van ge-

„ melde Hila, tot de Weft-zyde derve-

„ fting ^ of onder de wooning van Jntsjeh

„ Tay doorj is met de daar op gelegene

„ negeryen Noekoehali
^ Jehalaa ,, en

„ Wavvani , nevens 't gehéele vlakke

„ land in de fcheeps-reede j weggezon-
„ ken. Het is gelooflyk, dat voorge-

„ noemde watcrberg recht van onder do
„ voornoemde plaats , te weten , oud
„ Lebelehoe , opgekomen zy , often min-

„ ften , dat 't water zclft uit 't land van

„ Hitoe gekomen is, om dat verfcheidc

,, lieden met vaartuigen j maar weinig

„ van de wal geweeft zynde
, geen meer

„ beweging des waters vernomen hcb-

„ ben , als alleen eenige kabbehnge. De-
„ ze berg , een weinig t'zee geloopcn

„ zynde, heeft zich in 3 deelen verdeeld,

„ 't eene Ooft op, na Ceyt, en 't ande-

„ re Weft op, na NegriLima, en Oe-
„ riën , het derde regt na de kuft van

„ Ceram, of op dedroogeryft-hoekaan,

„ zyn loop nemende. Gemeld waterwas
„ zoo ftinkende , dat de lieden , die in

„ vaartuigen maar een weinig van de wal
„ waren, qualyk of flaauw daar van wicr-

„ den, en zoo vuilj dat die gene, die

„ 'er in gelegen hadden
j gelyk als uit

„ de modder gehaald fchcencn. In 't

„ aankomen zag men 't bovenfte deel des

„ waterbergs flikkeren als vuur, endaar
„ onder was 't water pik zwart, makcn-
„ de zeer groot gedruis. Het hadde ook
„ een bezondere kragt , zoo dat , na

„ zommigen gevoelen, 't meer als wa-
„ ter moet geweeft zyn : want zoo 't de

„ kloekftc mannen maar aanraakte, of
„ ter halver been beliep , zoo moeitenze

„ onder de voet , en wierden weg gc-

„ vocrd, verhalende eenige di? al t'zee

„ geweeft, doch gelukkig weder telan-

„ de gekomen waren , daar door ver-

„ fcheide malen, dan met het hoofd,en dan

„ met de beenen onder getrokken te zyn.

„ Rondom de vefting Amfterdam had het

„ veele huizen op een wondcrlyke wyze
1. weggehaald : want als daar maar een

„ huis was, buiten afftaande , liep 't wa-
„ ter, als met een arm 'er na toe , en
1) haalde 't om ver, zonder een trede vcr-

KÏ74.
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l6^4. „ dcrteloopen, als of 't zeggen wilde,

„ zyn pligt voldaan te hebben ; Het nann

,, alle de huizen der ncgcryen , bewellcn

,, en bezuiden de veiling Amllerdam

„ ftaande, weg, en fmeet dezelve over

,1 hoop. In Sinalo, daar bcoollen gele-

H gen, alwaar veel geboomte en ruigte

„ Itond , was dit water op z^mmigc

„ plaatzcn ia?, en meermalen , afge-

„ lopen , met zoo groote fnclheid opko-

„ mende , dat men 'er geen oog op hou-

„ den kon , waar van de ecrlle baar maar

„ zoetjes aanquam , de tweede fmeet al--

„ les om ver , en de derde ipoclde 't weg,

„ zoo dat de pl.iats , daar de ncgery ge-

„ Ifaan hadde met boomcn en huizen,

,, zoo glad weggenomen was, als of 't

„ niet zamengevocgd was gcweeil. A\-

,> Ie, of de meeilc vaartuigen , van cha-

„ loepen , Tsjampans , en praauwen,

„ raakten aan Hukken en weg , en de

„ v'illchcn , zoo zommige meinden , huil-

„ den even als of 'ermenfchcnfchreiden,

„ 't welk gelooflyk is door de Kaymans,

„ of Crocodillen, die zich daar veelont-

„ liouden
,

gei'chicd te zyn. Een me-

„ nigte van viflchen wierden aldaar op

„ 't land, en onder andere partyen, bin-

„ nen 't pakhuis tot Hila gefractenj

„ doch

„ zoo

„ hout

, die willende nuttigen, zyn die

fmakcloos bevonden , als of zy

waren

;

der weggel'metcn werden
moeiten dierhalven we-

Hier tegen

„ was een party vee , en waren veele

„ wilde verkens , t'zcewaard gevoerd.

„ Uit al 't welke dan genoegzaam blykt,

„ dat God de Heere doet omkomen en

„ behoud , wien hy wil , zonder aanzien

„ van flerkte ofte zwakheid. Onder an-

,, deren was mede aangemerkt dat de

„ (lerkile en frillc mannen meelt, en de

„ kreupele en Ücgte minft befchadigd

„ zyn geworden. De Inlanders, voor-

„ namcntlyk van de kuil: Hitoe, zyn hier

„ door (dat niet te verwonderen is) zoo

„ verfchrikt geworden, dat zy allcberg-

,, waards vluchteden , en waren veele,

„ ontrent meergemelde Reduit Amiler-

dam gewoond hebbende , zoo arm

,

,,
datze de nat geworden , bedorven , en

„ in zee gefmeten Compagnies ryll op-

,, viften, en wilden nuttigen, 't welk

,, by de Ed: Heer Landvoogd vernomen

„ zyndc, wierd order gefield om eenigc

„ goede ryil aan de behoeftigcn uit te

„ deelen , die dan door zommige , door

,, andere weder niet
,
gehaald is , wyl

„ veele ryken arm , en wederom veele ar-

« men, door vinding van goederen, ryk

„ geworden zyn. Daarenboven is de

t. Rivier aldaar, en op Ceyt, zoo door

ï, 't afvallen der bergen, als door de be-

„ weginge des aai-di7ks, onbcquaam tot

„ gebruik, als zynde zeer dik, troebel,

„ en vuil van fmaak geworden, zoo dat

S C H E
„ de licdm hier zeer defolaat zaten, bc- 1674.

„ fchrciende , nevens 't verlies harer

» vrienden, ook haar eigen zoberenflaat.

» De twee hooge bergen van Wawani,
t, en Manifiu, ageer Ceyt, hebben zui-

„ ke ifukkcn in de naalte valyen gefme-

i, ten, dat de daar tullchen loopcndeRi-

.1 vier zyn loop geflopt, en boven een

)) binnen-meir gemaakt wierd, 't wellc

j) niet zonder gevaar heden of morgen
)i rtaat los te breken. Klein Ceram, of

ï) 't land Hocwamohcl, had de water-

j) golf, die op de drooge ryil-hoek,zoo

5) buiten den zelven om , als binnen den
>• zelven doorliep , mede fchadelyk gc-

1) weelt. De llrand aan de Weil-zyde

„ van de klip was in zand veranderd , en

„ een groot Huk van den hoek AV'ay aan

„ de Ooft-zyde weggezonken. Ook was
„ 't Moorich negerytje aan de vefting

„ Overburg op Lochoe, daar 't w-ater

„ ? vademen hoger , als gemeenelyk ge-

„ weeft had, geheel weggenomni met
,, alle de praauwen > doch geenmenfchen
„ befchadigd, de vlakke hoek Kahocia

„ was van al zyn geboomte beroofd, en
), de huizen van de oppaffers in 's Com-
„ pagnies Zagoe-bolch waren dryven-

„ de opgenomen , en met ftylen en al

„ bofchwaard ingezet, daar de oppaflcrs,

„ na dat de watervloet afliep, haargoed-

» je en geweer weer uithaalden. In
» de bocht van Tanoeno was mede een
i> Chrilten Kerk, en de helft van de nc-

1» gerys huizen , doch geen menfchcn
5 > verllonden , fchynende dit water maar
» allecnlyk op 't land aangezet te heb-
» ben, terwyl 't in zee, en tuflchen 't

»i land, en de kuft Hitoe, ftil was, be-

1, halven dat men wat kabbeling voel-

„ de , zoo als verfcheidc lieden getuigen,

,, die maar een musquet-fchoot van de

„ wal af in zee waren , en een groot gc-

„ druis aan land hoorden. Op Boero,

,, Amblauw en Manipa, Kelang en Bo-
,, noa, heeft men de aardbeving ookge-
„ voeld, als mede de oplteiging van 't

„ water op Manipa , daar 't eensklops

„ tot in de Reduits-gracht liep, met ver-

nieling van de fchecn-angels voor de
vefting, en wegncming van in de 40
huizen der negery ; doch geen men-
Ichcn j maar de aardbeving was daar

mede fel gcweeft. In 's Compagnie»
wachthuis, op 't Eiland Kelang, ter

plaatze Salatti , had 't water ontrent 1 6
voet hoog geftaan , zonder verdrefcha-

de te doen. Op Oma, Honimoa, en
NoefHilaoet , was de aardbeving al me-
de heftig gewceft, waar door de pan-

nen van 't woonhuis in de vclting

Hollandia verlchoven geraakt zyn,
hebbende 't aardryk den gantft^ien

nacht daar niet ftil geftaan y als mede
-op Oma, daar de aardlchuddingc, na

„ de
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i<'74' „ de ecrfte harde ftoot noch een gandch

» ctmnal £2;eduurd had. Het water was

„ boven dien wel 6 voeten hoger , als

„ gemeenelyk,geweeft, zynde de muur
„ tuflchen de combuis, en 't klein pak-

„ huisje , op vcricheide plaatzcn ge-

„ fcheurd. Op de pas Baguwala is de

„ Reduit Middelburg mccll van alles

„ ontzet, en de halve maan wel 2 a
3

„ voeten in de grond gezakt , een goede

„ party buskruit , daar, om de droogte des

„ kelders
,
geborgen , lag zeer gcvaarlyk ;

„ doch is nog behouden geworden. Het
„ water was niet over de zelve pas ; maar

], alleen van de zyde der Reduit tot aan

)) de eerfte wooningen gelopen , dat een

5, groot geluk was : want indien 't zelf-

„ de doorgezet hadde , zoo zoude het

„ gelooflyk alles
, ja zelfs de Reduit

,

)) weggefmeten hebben. Ook was 't

,> land in de Negeryen , Baguwala en

,1 kleen Hoetoemoeri,magtiggercheurd.

„ Uit Banda had men berigt , dat op de

„ zelfde dag en uur , mede aldaar by

5, klaarc manefchyn, en fHl weder, een

55 zagte aardbeving , en cenig oploop van

» water , was geweeft ; doch zonder

» fchade te doen. Aldus was 't door de-

n ze gantfche Landvoogdy geflelt , zon-

» der dat de aardbeving, of onderaard-

») fche rommelinge,zommige als een'ge-

» luid van kanon-fchooten , en andere,

" als of 'er wagenen en paarden aan qua-

» men, noch ook de Hemelfche vuur-

» t'eekenen ophielden. Zondag, denzes-

5' den May, na dat het ontrent 14 da-

» gen een weinig opgehouden had , heeft

» men wederom 2, harde aardfchuddin-

<» gen vernomen , en des avonds ontrent

*' 7 uuren zag men onder een harde flag-

» regen in 't Ooften een groot vuuf

,

j» onder fmal en boven breed , 't welk

„ t'elkens na den regen ophield , en met

„ de zelve weder quam. En den volgen-

3> den Donderdag, zynde den 10 May,
«? 's avonds op flag van negen uuren, heb-

V ben f a 6 foldaaten , voor de buiten-

>) pagar van 't Kaftéel Viftoria by een

« zittende , na 't Ooften in de lucht cerft

»» een kleine , en daar na een grootc

„ ftreek, als bleek vuur gezien, welke

„ de gedaante van roeden had, zynde

„ den Hemel aan die plaats klaar, maar

„ 't vordere deszelfs met dunne regen-

,> wolken bedekt.

„ Eer de huisvrouw van de HecTvan
•„ Zyll, Opperhoofd op Hila, in zee met
„ haar huis , en alle de goederen (uit-

„ genomen een kift met geld , die op de

„ Reduit ftond) weg dreef, zoowas zy

„ na de Reduit geloopcn , om 'er mede

„ op te komen, roepende fterk, dat zy

„ zouden open doen , doch , terwyl zy

„ boven daar mede bezig waren , fleeptc

„ de ftroom haai' weg. Zy was , ge-
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„ vifcht zynde, alleen kenbaar aan een 167*,

„ ring, en goude keten, die zy aanhad:

„ alzoo men geen onderfcheid tuflchen

„ Hollanders en Swartcn (om dat zy zoo
,, doorweekt en alle dood-bleek waren)
,, zien kon. Een van zyn flaven , zynde
„ zyn kok , dreef 2 a 3 dagen in zee

.

„ hebbende zich op een balk opgehou-
„ den , op welke zich noch een ander
ji en veel fterker medeflaaf van hem ee-

» nigen tyd opgehouden had > doch dat

,5 hout konhun beiden niet boven houden,
,, weshalven zy om dit hout eerft zeer

„ dapper ftreden. De kok overwon den
5) anderen, behield het hout alleen, en
)5 dus ook het leven.

55 HaJJan Soleyman dreef ook eenige

55 tyd met een boom in zee j doch quam
5) te land , daar nu zyn huis ftaat.

55 Twee foldaaten, met een praauwtjc

5) van Hitoelama na Hila willende, za-

5) gen in zee, zoo hen dagt, cenmenfck
55 in 't leven. Zy , 'er na toe gefchcept

55 zynde, bevonden, dat het een naakc
55 vrouw-menfch was , weshalven de
55 een zyn rok cerft uittrekken wilde,

55 om die haar toe te werpen j doch zy
55 riep hen toe : is '/ nu een tyd^ mannen^
55 om voor malkanderen hefchaamd te zyn j

55 daar de Heere ons zoo bezogt heeft ^ komt

55 my , bid ik u lieden , maar te hulp : want
55 ik ben niet in ftaat ^ om my langer te kon-

5; nen boven houden^ en zal God danken^

55 als ik maar beboiide weer aan land ko^

me.

55 Ook liet de Heer Hardt ^ na zyne
vlucht uit het Kafteel , by dat huis, daar

zedert de Landvoogden woonden , een
Sccretary , en aan de andre zyde een
wachthuis of Corps du guarde , en bui-
ten dien een groote Gabba Gabba-
Loots maken, om daar in te prediken,

alzoo het onmogelyk was , om dat in

't Kafteel te doenj in welke Lootstot
't einde der Regeering van de Heer de

Ficq gepredikt is.

A. 1673- den M September zond de ru^.
Heer Rumphius zyn byzondcr oordeel, phius ad-

wegens 't verleggen van 't Kafteel Vi-vysovcr

ftoria, aan haar Edelheden, met een tegen- ' ^^*^^^'

gefteld gevoelen van een ander op de
kant , beide van dezen inhoud

:

^S5 Ad-
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Advys, én confideratien ,

inge-

geven by den Koopman , Geor-

gius Everhardus Rumphius^zzn-

gaande de Fortificatie van 't

Kaitecl Victoria.

V Ooreer/l Jiclk ik •voor i-aft , dat het

Ambonfche Kafteel -vry beter zoude

UIA-
Tegcn-

ftcllingop

't over-

ftaande

advysvan

den
Koopman
Geoigiiis

Everhar-

dus Ruin-

phius. leggen tegen over in de Laha , zoo V in V

eerfte aldaar gebouwd ivas , ende dat het

tegenivooi-dige , op V ftrand Honipopo leg-

gende ,
qualyk zoodanig te fortificeren zy ,

dat het van de naburige bergen geen fchade

t^ verwagten hebbe ; maar of het mi gera-

den zy, de hoofd-reftdentie , (?« Compagnies

omftag van hier op te breken , tn in de La-

ha over te brengen, ftc.at om te overwegen:

want eerjlelyk zullen zoo veel materialen,

als tot een Kaftcel van 14 roeden s^uardyns

behooren , niet zender groote moeite van de

Inlanders kunnen by de werke gebracht wer-

den , al genomen dat de burgers en Chi-

neefen dezer ftede het fteenbakken endt

het kalk-branden aannamen , zoo ftaat eg-

ter te bezorgen , dat zy lieden te vroeg , en

als men half in V werk is , mochten komtn

uit te fcheiden, (a) by aldien de ftoffe tot

fteenbakken cnde kalkbranden mogt ko-

men te verminderen , ende als dan de re-

flerende laft de Inlanders op den hals te ko-

men , dewelke het , behalven dit , nog zwaar

genoeg zullen hebben, ende ftaat dan vrye-

lyk verder te duchten , dat de Inlanders,

ziende, dat het aanbrengen van materialen,

Jieen en kalk, gelykze nu eenige jaaren tot

dit Kafteel aireede gedaan hebben
,

geen

einde wil nemen j waar toe ze egter van

ouds zoo dikwils vcrtrooft zyn, wederbor-

ftig ende verdrietig mogten worden , ende

gcvolgelyk een goed fpel in de weer brengen

gelykze wel meermalen gedaan hebben, ^tzy

dan dat de E. Compagnie mogte refolve-

ren , '/ welk ook nodig zal zyn , de onkoften

alleen op haar te nemen , uitgenomen '/ geene

dat' de Inlanders niet weigeren en konnen

eenige aarde op en aan te dragen , en, in

plaats van jaarlykze panggajen met de Hon-
gi , voor eenigen tyd aan de fortificatie te

helpen.

z.

Het nicuwt Kafteel de geprojeüeerde

(d) De ïwarighcid over de Wei en kalk , i'

londer fundament : want al was 'er in de Laha

geen klei genoeg, 7.00 is die egter op andere

plaat7,en niet wyd van daar, en hier overal, zeer

wel te krygen , cnde nopende de kalk , die xal

insgclyx wel te verzamelen wezen, mits dat 'er

536 floepen op gehouden werden, om gedurig

weg te halen, 't geen hier en daar gereed is , men
kan elkeen opleggen in z a 3 jaren te bran-

den 10 ton kalk, dat in zoo langen tyd niet

zwaar om te doen zal vallen , inzonderheid alsze

daar voor betaald werden , 't welk al ruim 60
durzend tonnen kan uitmaken, behalven 't geen

zoo de Neder- en InlaBdfcheburgery,alsChineefcn

zidlcn leveren.
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grootheid bekomende , zal wel ruimte ge-

noeg hebben , om alle Compagnies goederen,

en de principaalftc ofticiers , te bergen ; maar

zullen niet te min gedwongen zyn , een fat-

zoen van een kleine ftad daar buiten mg te

maken , ten zy men wilde Compagnies

fuppooftcn , die daar buiten woonen , op den

eerften aanval den vyand ten proye geven,

en daarenboven zal men gehouden zyn noch

een vafte timmerwerf te maken , die zich

zelfs defenderen kan , vcrmids wel fo roe-

den van V ^oe/rZ-Kaftecl zal af leggen -y ik

laat nu (laan , dat de rechte reede , daar

de fchepen ankeren zullen , niet recht voor

het Kafteel,. TK^rtr %vel een musquet-fchoot

daar van af zal zyn, welk ongemak men
voor dit Kafteel niet onderworpen is.

3-

Genomen nu dat men alle deze zwarig-

heden boven komt, zoo zal de E. Compa-
gnie noch genoodzaakt zyn een kleen Ka-
fteel op deze plaats te houden : want dezel-

ve , alwaar d« principaalfte reede is , te

verlaten, is ten eenemaal ongeraden (b) want
daar door zoude men den vyand een ope-

nc deur maken om het Land Leytimer,
'/.ynde de principaalftc nagel-thiiin

, gc-

makkelyk in te nemen , en zoude hy dan

buiten twyffel deze plaats zoo vaft maken,

dat wy die niet licht zouden inkrygen
,

ftaande de Inlanderen van geheell^cyiimox,

volgens den aard van '/ zee-gras of wier ,

dat zich na de ftroom buigt , hun ftraks toe

te vallen , ende ons in de Laha te laten zit-

ten. Hier op mogte iemand zeggen , dat

wy naderhand met onze macht komende en

ie) de naafte bergen innemende , hem
daar
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(i) Hoe groot de Kafteelen ook zyn mogen ^

zoo moet men by tyden van oorlog egter nog
eenige palliiïadc-n , of andere ligte buiten-werken,

maken , die onder befchuttinge van 't zelve ftaan,

waar binnen als in 't Kallcel zelve Compagnies
fiippooften en onderdanen , onder ofte aan 't Ka-,

flcel woonende, konnen geborgen worden, nu
daar goede en ruime vlakte is, gelyk in de La-
ha, kan men een welgefchikte ftad afroycn, die

met 'er tyd allenxkens door de burgers en in-

woonders wel gcfterkt zal werden , al was 't maar
met fmnlle grachten, en lage wallen, voorecrft

die beplantende met een digtedoome-hegge &c. de
timmerwerf kan zeer wel vsn 't Kafteel gedefcn-

deert werden, egter moet op de hoek een ligt

water-pas ftaan, dat op de naafte fchepen fpelcn

kan. Dat Leytimor de principaalfte nagel-thuin is,

gaat niet vail , ende als men eenelyk daar op zien

zoude , moeft men de hoofd-relidentie gaan ne-

men in de Uliafterfe Eilanden , die nu niet meer,

dan hier en daar een Reduitje tot befcherminge

hebben , 't welk ongevoeglyk zoude komen.
- (c) Wy agten dat den vyand hier reeds maar al

te wyden opene deurc heeft , als die buiten bereik

van ons gefchut hier overal ankeren en landen

kan, ten zy men een half vyfentwintig Reduiten

of houte Wambayfcn wyd en zyd op alle toegan-

gen wilde leggen , doch hoe ligt dezelve konnen
overwonnen en mitsdien onze magt gebroken wer-
den , als hebbende geen rugge-ftcun aan een goede

fortrefte , kan een ider licht afmeten. Het minfte

verlies is groote winft voor den vyand : want hier

door werd hy in zyn oogmerk aangemoedigt, en-

de



K N. ^19
Ï674. daar ligt wederom zouden kunnen uit-

dryvcn , ik antwoorde , hy aldien de

•vyand nu eens dit gehele flrand niet kkene

werken ging bezetten^ en de Inlanderen hem

getrouivlyk wilden byjlaan
,

gelykze dan

zouden moeten doen^ als wel wetende hoe-

danig zy ovor hare ontrouw zouden getra-

kteerd worden , als wy wederom meejler

luierden , zoo zoude ons het landen wel ver-

boden blyven.

4-

Indien na het Kaltecl, dat hier Myft,

fuffifant zal zyn om deze flrand te bcvry-

den , zoo diend het noodzakelyk 2. punten te

houden , en met niet minder als 80 man be-

zet te zyn^ daar aireede het nieuwe Kzkcd
een guarnizcen van 300 man van nooden

heeft , eu werden hoven dat nog evenwel ee-

nige buitenwerken vereifcht , om de ganfche

flrand van den galg-hoek af tot aan den

Roodcnberg te bevryden.

f-

Uit die inzichten dan , dat de nieefie Chn-

ilen-fuppooflen , ende nagelboomen , op dit

Leytimor /«iJ», V welk hy het verlegden

'van het Kafteel na de Laha van onze be-

fcherminge ontbloot , ende den vyand genoeg-

zaam open zoude gefield worden , waar op

zy eens de voet gevefl hebbende ,- bezwaar-

lyk weder af te krygen zyn, zoo zoude wel

myn advys zyn dat de E. Compagnie haar

de onkoften niet behoorde te ontzien , hoewel

die mede groot zullen vallen > en behouden-

de dit Kafteel {d) maken zoo vcele bui-

tenwerken , als genoeg zouden zyn tot be-

'vrydinge vaii voornoemde flrand , dewelke

juifl niet permanent behoeven te zyn , maar

eenelyk zoo fufficant , datze dien tyd kunnen

uitharden , die wy met eenige Europifche

natiën in oorlog mogten zyn^gelyk men zelfs

in Europa ziet , dat de fleden endeplaatzen,

een belegeringe vreezende , haar met haafli-

gc opgeworpene fchanzeu f en buitenwerken,

vejflerken , dieze daar na in tyd van vrede

wederom affmytcn. Ik ben dierhalven van

gevoelen , dat ^gedurende dezen oorlog met de

z Europifche natiën, die, {zoo V Godt be-

lieft) in 7 korte moet eindigen, men deze

de onzen Inlander zoude daar door terftond vrees-

agtig werden : genomen den vyand nam deze

plaatze in , en wy waren treffelyk gefortificcerd

aan de overzyde, zoo zullen de Inhndcis altoos

vaftc hoop en geloof ftellen', dat de vyand het

hier niet lang zal konnen gaande houden , bege-

vende ondertuflchen haar zelvcn in 't gebergte,

ofte vele van hun na de Laha. DiC van de Hi-

toecfe kuft zouden apparent al mede ten cerflen

over komen, en onder befcbcrinmgc van 'tKalleel

zoeken te fchuilen , maer wie zoude het nu beter

hebben, den vyand hier binnen, ofte wy ginder,

,ak aan den ingang leggende, het laatfte fpreekt van
zelfs.

(d) Buitenwerken , waar af hier gcfprokcn werd,

lionncn niet altoos op een flel en fprong gemaakt
werden , om dat de materialen zoo gereed niet te

krygen zyn , behalven dan noch de magt van be-

"zcttelingen , die daar toe vereifcht word.

flrand met diergelyke bttiten-wèrken genoeg- 1674.

zaam verzien kan, dat de vyanden niet al-

leen het landen , maar ook het ankeren ver-

boden werde ,ende van verre de flukkenover

land te flepen , en op de naafle bergen te

brengen , daarze ons fchade konnen doen,

zoude hun niet wel doenlyk zyn , vermits

de Inlanderen, die niet nalaten zouden ons

getrouw te zyn , als ze maar zien , dat luy

hare ftranden inhouden , en by haar blyven,

met hun lieder embufcaden zulks genoeg-

zaam zouden beletten , ende dan verders in

tyd van vrede , zal dit Kalleel genoegzaam

verflerkt zyn , als het maar een hegte barm

aan de zee-zyde bekomt , ende de vervalle-

ne timmerwerf weder in zyne defenfie ge-

bragt werd , ende by aldien men gemelde

barm te zwik mochte vinden, om zwaar
gefchut daar op te zetten, dat zoude men kon-

nen verhelpen , indien aan de JVcfl-zyde

van V Kalleel op flrand, ofte ook wel op

den Z. JVefl-hoek van den Olifant, daar

het oude ziekenhuis geflaan heeft , een flerke

batterye^ of iets diergelyk
, gelegt wierde.

6.

Nu zoude bet myn plicht zyn, dat ik zo-

danige plaatzen , en fatzoenen van gemelde

buitenwerken , aanweze ; V welk ik tot myn
leetwezen door V miffen van 7nyn gezicht

niet kan doen, maar laat my voorflaan,

dat men aan de Z. IFefl zyde van V Ka-
fteel hy het Riviertjen Way Nitoe , een

halve gotelings-fchoot van V Kafteel gele-

gen , daar na myn hefl onthoud niet ver van

flrand iè) eenige heuveltjes ofte hoog-
ten liggen , cene fchanze zouden konnen
opwerpen , als mede dat aan den voet van
den Roodcnberg e-en bequame klip te vin-

den zy , daar men een battery zoude kunnen

op zetten . alles om de vyanden het landen

te beletten , ende hun gevoegelyk van de ber-

gen af te houden , doch dewyle ik zulks , ah
gezegt, niet aanwyzen,kan, 't welk ik by

beter dispoftlie , voor my niet onmogelyk zou-

de achten, wil ik my geerne anderergevoelen

onderwerpen, ende medeflemmen, dat meri

het //öo/rt'-Kaftccl, in de Laha verleggen

zal , hebbende ondertuffchen een ftuk van
myne p 'icht gedacht deze politike confidera-

tien alhier op het papier te flellen , op dat

blyken moge , dat men het land Lcytimor,
V welk de Compagnie nu by de jo jaren

bezeten heeft , niet zonder gronte circum-

fpeilie verlaten moet. Onderflond aldus ge-

daan , en overgegeven den i 3 September

1673. lager flond, 7 geen »« Batavia g(?-

zonden is door Sr. Rumphius^^/^XYW/^, t'my-

ncr prefentie , was geteekend
, Jacob de

Jong, Secretaris.

Gedurende zyn Ed: regeering is hier

alles in veel ruft geweeft j zoo dat hier

wci-

(f) Deze aangetoge plaatzen werden digt agtcr

al weder van hoger gecommandeerd.
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1674. weinig zaakcn van, belang voorgevallen

zyn , die verdienen aangeteekend te wer-

den.

De Heer A. icJyf in 'tlaatftgingdcHeer//«r^;f
Hurdt na yoor een fpring-tocht na Banda (alzoo
Banda A.

j^.^^. ^^^^ g^^^^ Landvoogd was) om or-

'
^'

dre te ilellen.

Bevelen I" 't zelvejaar 1 67f liepen de gedagten

harei p;- van den Heer Landvoogd en Ruadallücr
delhcden -weder om 't Kalleel elders, of wel inde

Kallcd
''Laha te verleggen, d;ur toe haar Edel-

cii om 'de heden by hun Ichryvens van den p Ja-

nagelen nuuri geen genegenheid toonden, maar

vonden goed, het te laten daar 't was,

mogende wel lydcn , dat men 'er een

buitenwerk tot verlterking om maakte.

Zy gaven ook nog lalt , om de nagelen

op Manipa , en eeril de jonge boomkens

uit te roejen, dat zy den 18 Januari i6j6

van alle de nagelboomen daar , en op

Hoewamohel , belaiten.

Zy verboden de borgers ook , om op

Java,Bima, Boeton,of Timor te varenj

doch ftonden aan de Oolt-Ccrammers,

maar geenzins den Gorammcrs,toe, jaar-

lyks met ? a 4 vaartuigen op Java met
een behoorlykc Bandafe pas te handelen.

Alzoo nu Honimoa niet langer zonder

vcftinc blyvcn kon, belaiten zy ook de
- -^ ^ zelve op de klip van Saparocwa , vol-

t ontwerp van den bouw

Een
nieuwe

Honimoa '^^'^'^

aanbevo- gens
len.

[tundigen

Heer Cork^ te begrypen, en die teneer-

ilen langwerpig vierkant te maken > dog
in December belallen zy weer

"

zaam mede voort te gaan.

'er lang-

Indicn

gemaakt.
een derde daar af te geven,

jaar hebben haar Edelhcden

De Heer A. 1676 den lö Oftober verboden zy

Hurdt, zeer fterk alle byzondre handel en voor-
Raad vana[ Jic met kleeden, of fpeceryen belail,

den aanbrenger, al was de zomma noch

zoo groot,

In dit zelve

den Heer IJurdt , Extraordinaris Raad
van India gemaakt} een eer, die hy lang

verdiend had.

A. i6-/7 belaften zy op alle verdachte

verrterkcndc vaartuigen wel te palTen,

en vooral op de Kelfingers wel te kruif-

fen.

Den 1 1 May bevelen zy met het uit-

roejcn der nagelen, ter plaatzc daar zy

't bevorens bclall hebben , voort te va-

ren.

In dit zelve jaar is de zaak van Peli-

mao. Koning van Sepa en Bell, bevo-

rens aangehaald , voorgevallen.

A. 1078 belaften zy hier een kruit-

mculen te maken. Verbieden aan Chri-

ftcncn hun (laven aan Moorcn of Heide-

nen te verkoopcn, als mede geen nage-

len meer te planten, ook wel jaarlyksde

ziel-bcfchryving , dog om de 1 of
5

jaa-

reri maar eens de telling der nagel-boo-

men over te zenden.

Dezen Heer heeft ook ingefteld, dat

'er in Mardheika en Noeflanivel 17 da-

Een
kniit-

meulcn

,

ciiandre

zaaken .\

ï^Tj en

1678 gc-

ordon-

neert.
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ti's of fcheppers altyd klaai' zyn moeftcn, i<574.

om 's Compagnies brieven Sec. hier en^'^^"^^^

daar na toe te bcftellcn , en andre zaaken
"''"'^^'^

te verrichten j doch alzoo de OrangKa-Hcer
ja's malkandrcn niet welverftaankondcn,Huidt.

zyn 'er 17 in JMardheika en 17 in Noel-
fanivel gclegt, die naderhand onder de
Heer (k Ficq tot 2.0, onder Padb-ugge

tot Z4, en onder ds Haas tot 40 op idcr

plaats vermeerderd zyn.

Een van de laatfte werken by de Heei-

Landvoogd ILadt 'm Amboina gedaan,
zyn de nette ordrcs, die hy op het ope-
nen der pakken, kiften, kailcn, en al-

lerlei zoortcn van voorraad geltcld , ook
de oude Hollandfche Kerk tegen over
het oude huis van de Landvoogd op de
Olifants-weg begonnen en een kruit-huis

by de Rivier van de Roodcnbcrg ge-
maakt heeft.

Dit nu verricht hebbende, is hy na Zyn ver"

deze Landvoogdy ö jaren lofFclyk be-tr^kA.

llicrd te hebben, dcn'laatftenJVIay i «^78
^f/^^^jj*"^

van hier vertrokken , om als Veldheer op vddheer
Java over 's Compagnies krygs-macht te op Java.

gebieden, alwaar wy zyn Ed: onderde
Itoffe van dat Eiland weder zullen vin-

den.

De vervanger van de Heer Hurdt is De Heer

geweert de Heer Robbert de Ficq, van*^^^"^*!

Amfterdam , die den 1 1 Februari dezes^T.ffJI».
^ o , ,- T

• At 1 t
twmtigftc

jaars 1070 met t Ichip Alexander hierLand-

gekomen, en kort voor zyn Edelheids voogd

vertrek als twee en twintigfte Landvoogd '^^''•

en bellierdcr voorgeltcld is. Zynde een
Heer van hooge jaarcn, en toen hy hier

quam, niet verre van de 70. Echter is

hy hier noch [al eenigetyd gcweeft,dog
heeft zeer weinig van belang verricht.

Hy heeft de Hollandfche Kerk , byVerfchei-

de Heer Hurdt begonnen, vervolgd j'^^''^^''"

doch niet voltoidj alzoo hy de Terna-J^||,^°°'

taanfche Princen, die hier quamen, te maakt,

weten, den Goegoegoe , den Capitcin

Laoet^ en den Kimelaha daar in huisve-

ftene.

Ook heeft hy het hoofd aan de zee-

kant, buiten de waterpoort van hctKa-
Ifeel verder uitgelegt. Hy liet ook dc
Zuid-zyde van het Kaftecl afbreken, en
weder opbouwen , en boven het oud zie-

kenhuis voor de leden van den Raad een

kamer maken , om van daar de von-

niftèn te doen afkondigen en uitvoeren

,

recht over het nieuw ftcene fchavot (dat

hy mede heeft doen bouwen) en onder

de zelve een kamer, om de misdadigcn

te zetten.

De houte pagar,in ecn'ring-muur ver-

anderd, voor 't Kaftcel Viftoria, is een

van zyne voornaamfte werken geweeft.

die by A. 1 680 gemaalct , maar over welke
hy zoo na gezocht is, dat men de ftec-

nen, die 'er toe gebruikt zyn, nageteld

heeft , om , waar het mogelyk , hem daar

on-
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Zync
mocjc-
lykheden

met van

de Voor-

de, en

andre.

Zyn baat-

zucht , en

groote

haaftig-

heid.

ontrent fchüldig te vinden.

Hy had tot zynen Oppcrkoopman , en

tweeden , eenen Gerard van de Feorde^

met welken hy gedurig over hoop lag,

Tcheldende hem , en oenen Bergman beide

voor Compagnies dieven, en den lellen

voor een ichclm , waar over zeer hoogc
woorden tuilchen hen beide reezen, ver-

wytende hem, dat hy Compagnies ryll

verkogt.

Hy dreigde hem ook , over dat hy een

ftalmeefter van hem geflagen had , weer
te flaan , waar op 'van den Voorde zei : den

etrftenflag -zou ik afnvagten^doch den twee-

den zoud gy krygen <^ en ik u dan wel braaf

afroffen. Dan zou ik u , zei de Heer de

Vicq^^in V donker gat zetten. Dat doet men
zei den andre, fchelmen en dieven , maar
geen Oppcrkoopliedcn , dit liep eindelykzoo

hoog, dat z'du de Voorde A. i<58i na Ba-

tavia vertrok.

De luft om met menfchen te verkee-

rcn was t'eenemaal uit dezen Heer, zoo
dat men hier in zyn tyd leefde, als of

men in 't oud manhuis was. Echter ver-

ftonden Hy , en de Fiicaal , malkande-

ren zoo wel j dat men op Batavia zcide

,

dat de Fifcaal de zak op hield , hy 'er

rykelyk wat in ftak (dat is hem zware
boetens deed toewyzen) en dat zy het dan

te zamcn deelden. ])at hy vry driftig

was, bleek aan zekere zaak metCapitein
Bulk op Elipapoetch , of ontrent Sepa
voorgevallen , alwaar die Heer , tegen

vermogen daar na toe gezonden, wel zyn
beft gedaan , maar cgter het ongeluk gehad
hiiddc, dat de zaaken juill niet te wel
uitvielen , door dieu hy ziek geworden,
en dus buiten llaatwasgeraakt, om overal

by te zyn,alzoo hy moeit gedragen werden
welke zaak hier veel moeite gaf.

Hy was, 't zy hier om, 't zy om wat
anders , geweldig op hem gebeten

,
ja

wilde met hem maar zoo na de galg 5

welke te klaar blykende drift \an de

Landvoogd oorzaalc was , dat niemand
van de Procureurs hem toen dorlt die-

nen.

Hy belafte dit eindelyk aan den Secre-

taris van de Raad van Julhtie , David
Eversdyk.^ een zeer bequaam borft, die

verder zocht te komen , en derhalven

bevrceft was , om die zaak aan te nemenj
doch als hy hem dit op nieuw ten llrcng-

ile gebood, onder belofte, van 't niet

qualyk te nemen, ;ils hy hem na zyn ge-

moed, en als een eerlyk man, diende,

zoo nam hy 't aan , en pleitte hem vol-

komen vry j maar hy heeft dienborllze-

dcrt, waar hy konofmogt, vcivolgd,

en gedwongen vry-man te werden, op
dat hy eenigzins van zynegeweldenaryen
viy geraken mogt. Wegens de lafher-

tigheidjin dien Ibyd voor Sepa betoond,
W'icrden verfcheide Inlandlchc Hoofdtn

II. D&EL VAJ4 AmboINA.

regeering heeft men ook
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in vrouwen kleederen door de ftad ge-
leid. Hy zond Bulk in April A. 1679^
afgezet na Batavia j doch deze won daar
zyn proces.

Onder zyne
drie zeldzame voorvallen gehad , diCj

fchoon het maar droomcn gcweelt zyn 5

egtcr veel opmerking verdienen, en daar-
om van ons hier niet konnen worden
voorby gegaan.

A. \6j6 vertrok zekere Hemik Darm,
borger en raadsperzoon in Amboina ,

niet tegenftaande hy reeds een man van
genoegzame middelen was, met zyn ei-

gen chaloep rm Macaflar, onder voorge-
ven aan zyn vrouw , die dit tragtcde te

beletten , dat dit de laatfte tocht dat
hy zelf mee varen, en wel uitdrukkelyk,
dat de win il van dien een byzondere gif-

te aan haar lieder ecnige dochter zyn
zou.

Eenige tyd daar na gebeurt het , dat
de Heer Henrik Leidekker, een der aan

-

zienelykile borgers hier, met eenig an-
der gezelfchap op 't land van den bor-
ger-vaandrig, Henrik Lepper , aan de o-
verzyde van 't Kalleel Viftoria gelegen,
genoodigr , nevens andere volgens ge-
woonte j een middagflaapjc nam, en on-
der 't flapen gedroomd hebbende , na
zyn ontwaking den droom eerll aan eenen
vryinan Leende-rt Snyders , en da;u- na aan
't geheel gezelfchap zeer omllandig ver-
haalde, hoc hy in zyn droom zeer be-
naauwd geweeil was , ter oorzaak dat
hem dacht , dat voornoemde Dam , on-
trent Macalïïir te vertimmeren leggende
(na dat hy bevorens zyn lading aan land in
een Saboa , of opgellagen Loots , daar
toe eerll verveerdigd

, gebracht , en zyn
flaven 'er by gelleld had> van eenige Ma^

1674.

De Heef
Leydc-k-

kers zeld-

zaame
droomesv

caflaaren , die op den buit , na die vcr-

loci-den , moorddadig

3 "
l

fpied re hebben
aangetalt , en met vele wonden vermoord
werdende , hem zeer verbaall by zyn
naam , als zyndc altyd zeer groote vrun-
den geweefl, en om hulp nep, zooda-
nig dat hy , van ontftcltenis ontwakende,
en dit nadenkende , vaftftelde dit van
eenig gevolg te zullen zyn ; waar op hy,
t'huis gekomen, 't geval en de tyd net
aangeteekend heeft - om , by 't fchry-
Vens van MacalTar , den uitfiag deszelfs

te zien. Ontrent twee maanden daar na,
by 't aankomen van 't eerfre Macalïïxars

vaartuig
,
quam 'er expres fchryvens van

den Heer Prefident op MacalHir, d.ir

voornoemde Sr. Henrik Dam
, juift op

die tyd van moordagige MacalTaaren
jammcrlyk met veele wonden vermoord,
zyn goed geplunderd , en zyn chaloep
verbrand was, dat ook zyn Stuurman,
Marinus Duim, een Hollander, jammcrlyk
gewond , tot Macaflïir nog re mceftercn
lag , die dana- na genezen , en weer in

H h Am-
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167A. Ambon gekomen , tot idcrs verwonde-

ring dit geval, 't geen van voornoemden

Heer Lcidekker in tegenwoordigheid van

voornoemden Hcmik Ltpper ^ Snyden^cw

anderen, met zyn opgcteei^ende droom

vergeleken wierd, zoo omltandig en net

overeen komende met dezen droom,

verhaalde , dat het al de toehoorders , als

geen reden daar af wetende te geven,

vermits by zoo grooten afgelegenheid

van plaats over zee , 'er geen heimclyk

verftand kon zyn , of iet gcgift werden

,

zeer verbaasde.

Op een andere tyd , ofwel A. 1687,

is het gebeurd dat de zelve Heer Leidek-

ker op een ituk lands van hem aan de o-

verzyde met ccnige llaven om cenig hout

te laten hakken, en door hier en daar te

loopen, zeer vermoeid zyndc , zich, na

lail ann zyn volk gelaten te hebben , op

een der gehakte balken ter zyden af van

't volk, aan flrand wat ter ruft met het

hoofd tegen een boom nederley , al-

waar hy, door vermoeidheid in flaap ge-

raakt , begon te droomen, dat hy een

grootc Kayman, ofte Crocodil op hem
zag aankomen, om hem te verflinden,

waar op hy in zyn droom verfchrikt , en

de minen van vluchten willende maken,

en ontwakende , bevond, dat hy maar even

tyds genoeg had , om zich te redden,

vermits hy anders na allen Ichyn van een

Kayman, die al zeer naby hem was, zou

verfcheurd geweeft zyn. Hy vluchtte

dan, zoo veel hem mogelyk was, na zyn

volk , hen tot hulp roepende , die by

hem gekomen , na veel moeite den Kay-
man gedood , en hem zoo van die ver-

wonderensweerdige vreeze in en na zyn

droom gered hebben , verbaaft ftaande,

na dat zy hunnen Heer zyn droom en 't

gevolg van dien zoo kort daar op hadden

hooren verhalen. Ook ben ik geen half

quartier uurs daar na gevallig te dier plaat-

ze by dezen Heer gekomen, en heb den

gcdooden Kayman noch zien lcggen,en dit

verhaal uit zyn eigen mond toen ook ge-

hoord.

Nog D. Carpitfs , d ie inJanuari 1 68 1 als Pre-
wonder- dikant in Amboina ten tyde van de Heer

/room Landvoogd de Ficq quam , verhaalde in

vanD. 't begin van A. iö8z in een vol gezel-

Caipius. fchap, dat 'er in korten tyd, hoc vrolyk

zy daar nu by den anderen zaten, een

groote fterfte onder de HoUandfc vrou-

,wen, of juffers zyn zóu, waar op zyn

Ecrw. na de reden, hoc hy dit wift, al

lachende gevraagd, vermits 't gczelichap

daar niets van geloofde , tot antwoord
gaf, dat hem dit, als in een gezicht,

ruflchen waken en flapen leggende , nu
even zoodanig voorgekomen was , als

hem zeven jaar te voren diergelyk ge-

y.icht in Banda ook voorgekomen, en na
dit zyn gezicht aldaar even zoo uit-

N S C H E
gevallen was, en dat hy daar uit vaftbc- 1674.

üoot, dat dit ook nu zoo uitvallen zou,

om dat alle die gene , die volgens dit zyn

gezicht uit zulk een gezelfchap quamen
te fteiTcn, van een zwarten hond, dien

hy daar ontrent zag, gebeten wierden.

Nader van deze juftrouwen daar te-

genwoordig, half uit nieuwsgierigheid,

en half uit vreeze voor haar zelvcn , ge-

vraagd, wie 't al gelden zou, zoo gaf

hy tot antwoord : dat hy een grooten

damp en rook, als van flambouwen, uit

de ftraat van den Landvoogd , en daar na

ook uit die zelve ftraat een grootc lyk-

ftatie had zien komen , waar uit hy vaft-

fteldc , dat dit het huis van den Land-
voogd , zonder te konnen zeggen wien

,

vermits hy nicm;uid gezien had
,
gelden

zou. Daar op verder ccnige vrouwen
noemende , die hy gezien had , zoo telde

hy by namen deze navolgende op, Juf-
frouw Calxingf een Predikants weduwe.
Juffrouw Peregrinus , een Predikants

vrouw. Juffrouw de Praat ^ huisvrouw
van 't gewezen Opperhoofd tot Boero

,

den Onderkoopman de Praat ^ een van

zyn eigen voordochters , een Juffrouw
van 20 jaren noch vryfter,Juffrouw /'oj-

maar , huisvrouw van D. Fosmaar^ enJuf-
frouw Diemer, zyn vrouws eerfte raans

voordochter , enjuffrouw Fonk een Predi-

kants vrouw , alle de welke te dier tyd

nog kloek en gezond waren.

Korten tyd , en geen twee maanden
daar na , nam dit werk zyn begin met 5
zoontjes van des Landvoogds zoons we-
duwe, die in de zelve ftraat , en zeer

digt by 't huis van dien Heer woonde j

welke drie binnen een maand ftierven,

en 's avonds met flambouwen begraven

wierden , 't welk gefchied zyndc zey
voornoemde D. Carpius , dat dit de rook
en damp was, dien hy gezien had in de
ftraat van den Landvoogd. Zeer kort

daar op ftierf des Landvoogds vrouw

,

die met veel ftatie begraven zyndc , zoo
zey de Heer Carpius dit de zelve ftatie te

zyn , die hem in dat gezicht vertoond

was. Daar op ftierf Juffrouw Caheing, en
Jufirouw Peregrinus kort daar aan , 't

geen onder de andre meegenoemde Juf-
frouwen zoo al eenige bekommering be-

gon te baaren. Zeer kort 'er aan volg-

de Juffrouw Fenk , en cenc Juffrouw
PJellenius (hoewel onder 't getal niet ge-

noemd) T). Hcllefiius vrouw , na welkers

dood D. Carpius by Juffrouw Fosmaar
quam , en tegen haar in prcfentic van

myn huisvrouw zeide
,Juffrouw Fosmaar,

nu Juffrouw HeUenius dood is , hoeft

gy niet bevreeft te zyn , want dcwyl ik

haar in dat gezicht maar van agteren ge-

zien heb, en gy van ftatuur malkande-

ren zeer wel gelykt , zoo heb ik ge-

meind, dat gy het waart, doch nu by
de



Z A A
S667. de uitkomfl; bevonden, dat ik haar, en

niet u
,
gezien heb > vooral egtcr begon

dit werk by de Juffers te kleinmen, toen

zyn eigen dochter kort d.iar aan lliert",

waar door daneindelykdet\.vcclaatfte,de

Juffers de Prmt en Diemer ^ die reeks

haar hebbende zien vo irgaan , hoe ge-

zond zy ook waren, by de minftehootd-

pyn of andre geringe ziekte, aanftonds

begondcn melancolyk te werden , en

zich in te beelden, dat zy 't medj niet

lang maken zouden, hoewel zy toen nog
niets, dat na de dood geleek

, gevoel-

den.

Kort daar ain , of i of } weken daar

na , wierd Juffrouw de Praat , anders zeer

gezond en vrolyk van geeft, zeer fchie-
\

lyk ziek , en was binnen 2, of 5 dagen een

lyk. Onder de ziekte, en na de dood van
voornoemde Juffr ju>v, wierd de [uffrouw

Diemer zeer droefgeeltig , en bcelds zig

nu en dan al vafter haar kort aanftaanie

dood in > doch door haar jongheid en

vrolyken geeft dit dan weer verzettende

,

en verwerpende, geloofde zy, dat haar

vader 'er haar maar mede onder genoe.nd

had, om haar behuwde moeder, die van

haar zoo veel hield als of zy haar eigen

dogter was, vermids zy geen kinderen had,

te bedroeven, vermits 'er in dat huwe-
lyk van haar vader en moeder de befte

overeenkomll niet was
,

géiyk zy dit

menig naai tegen myn huisvrouw ver-

haald heeft.

Aldus dan dit geheel uit hare gsdag-

ten ftellenJe , zjo wierd zy in die

meining te meer geftyfd , oiti dar zy
nog wel twee maanden gezond en fris

bleef, weshalven zy vaft (lelde , dat

haar vader mogelyk, als met Juffrouw

F'osmaar , haar in de plaats van een an-

der, die 't wezen moeft, kon gezien

hebben j maar de tyd leerde kort na

deze haar gedagte, dat haar vader niet

gedwaald , doch haar wel regt moeft

gezien , en in haar perzoon noit ge-

dwaald hebben; want zy, ontrent drie

maanden zwanger zynde, ging met haar

man,(gclyk zy wel meermalen gedaan had)

uit ryden te pecrd, waar van zy, 's -

vonds t'huis gekomen zynde , over eeni-

ge onpafTclykheid klaagJe, die zich ge-

heel tot een miskraam begon te Ifelien.

Zy dezeonpaflèlykheid, vermits die niet

zeer neep, te weinig agtcnde, ging dien

dag noch al over huis, even of haar niets

fchorte , waar op zy dien avond , van

een zware en brandende koorts aangetaft,

te bed moeft gaan leggen , die haar daags

daar aan buiten vcrilai^d bragc , en

de ftoffe , die de natuur bencdenwaards
moeft afgezet hebben, opwaarts dreef,

en niet tegenftaande alle middelen na 't

hoofd deed llaan,zoodanig dat zy de derden

dag, alzoo de quaal na geen middel lui-
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fterde, een hoofd als twee hoofden en 1674,

een aangezicht als twee aangezichten,
doch mceft aan de eene zyde, zeer bloe-

dig, en bruin-rood gezwollen had
,

pui-

lenue het eene oog uit haar hoord , zoo
dat zy 'er yffelyk uit zag, en onkenbaar
om aan te zien was. In dezen ftaat nog
twee dagen, en t'eenemaal buiten haar

verftand blyvende, is zy , de laaifte van
dat genoemd getal Juffrouwen, op den
vytden dag van haare ziekte elendig ge-
itorven. Al 't welk my van myn hnis-

vrouw , die 't een en 't ander bygewoond
heeft

, (en die mede vreesde een van de
Juffers, die zyn Eerw: gezien had , te

zyn ^ hoewel hy haar van het teg^endeel

verzekerde) en ook van verfcheide ande-

re vmnden , die dit mede gehoord en ge-
zien hebben , menigmaal verhaald is.

By de Heer de Fkqs tyd hing
pjtjLp

ganlch Amboina aan een zyden draad; ma's ver-

want zekere Fait Lima ^ een Chri-raadA.

ften , doch daar na tot den Ko-''^^°'

ning van Ternate oveigeloopen , en
Moors geworden , bragt hier A. ió85
een brief van den Koning op Hila , die

haffan Soeleyman zeer plegtclyk onder
een gecle zonnefcheim j en in een zilve-

re fchotel , met een geele zyde neusdoek
bedekt j inhaalde, en in de JVIaflgit of
hunnen Tempel bragt, al het welk een
getrouw Inlander, /.ca/f^ genaamd, aan
't Opperhoofd, de Heer ^'«« ?"/.jye 's nagts
wel bekend maakte; doch alzoo hy zeer
veel cyeren onder dezen HaJ]'an te broejen
had gezet, zoo gaf hy 'er geen kennis
af aan den Landvoogd , en liet den an-
dren ook maar ontvlieden, |a 't was hon-
derd tegen een. dat men (op een tweede
waarichouwing van die Inlanders aan den
Landvoogd zelf' dien fchelm op Ha-
toewana, of, zoo andre willen, op de
Baileoe van Roemakay , noch kreeg.

Hy wierd ecill de borft opgefneden

,

en 't hert uit zyn lichaam gerukt zynde,
in zyn aangezicht geflagcn, waar over
hy zyn kop nog fchudde (zoo my luiden,

die daar by Honden, en dit aanzagen,
gezegt hebben) en toen gevierendeeld

,

gelyk wy elders brceder zeggen.

De Raad over 't gedrag van Haffan
Soeleyman^ hier ontrent gehouden, zich

nader beraden hebbem'e,en in omvragege-

bragt zynde, ol men hem niet na Batavia

behoorde te zenden, zoo vond de oude
Rumpkiui^ bcdugt voor opliand om zy-

nen grooien aanhang , veel zwarigheid

hier in. Van T'hye^ die veel belang by
zyn verblyf alhier had , was van dat zel-

ve gevoelen, welken ook eenigc andere

toevielen. J^e Heer Landvoogd ftem-
vvaarih

de wel om hem op te Zenden ; doch Haflan

was toen al verzekerd, dat de meéfte veel deel

ftemmen voor het teecnd.Tl Ineen. Daar '^^'^ • '^''^

zyn 'er ook in die tyd gewcelt, die wel,, ^

Hh z
ngdüaft

mem- liet.

I
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1680. mcindc te weten, dat 'er een gefchenk

|

de Bocroncefen, om mede tegen ons op
te liaan, gclyk zy tedlond deden. De

t68s.

lyk na-

men

Laft on-

trent 't

Kaflcd.en

de zui-

nigheid.

van bckng tuflchen beide gekomen , en

Dat Haar oorraak van zyn verblyf was , doch het

Edelhc- zy d.iar mede geweeft, zoo 't wil, het
den qiu-

jj 2,eker , dat haar Edclheden den Land-

voogd 't jaar daar aan ichreven, dat hy

zyn gezag en macht vooral in zulk een

zaak getoond, en hem opgezonden moell

hebben.

OndertufTchcn vernieuwden haar Edel-

hedcn den 24 Januari 1679 weer den vo-

rige lall , van geen jonge nagelboomen

meer nan te planten , verboden een Op-
perkoopman om geen redenen (dan by

lyflh-affelykc misdaden) op te zenden,

en daar toe ceril haren lalt af te wach-

ten.

Ook verboden zy den 28 dito geen

vaftigheden, oiz. na imands naam te noe-

men , of ook meer Eilanden op te zoe-

ken , alzoo 't beter was , dat die voor

andren maar verborgen bleven.

Den 2 Februari gaven zy lall 't oud

Kaftcel te herllellen , daar 't van noo-

den was , daar by voegende , dat men
ontrent het Ihik van zuinigheid het ont-

werp , van de Heer Httrcit hier gelaten

,

Hipt volgen moell , zy gaven toen ook

een nette bepaling , wat dienaaren zy hier

wilden aan-, en in dienft gdiouden, en

wat zy van den Heer Landvoogd , en an-

dre dicnaaren maar wilden getrokken heb-

ben , bepalende net , wat zy aan hem
toegedaan hadden, dat zy noch nader A.

1680 den 17 Februari uitdrukken.

Den 27 Oclober verbieden zy geen

borger, of andre chaloepcn onder de 30

lallen toe te Haan na Batavia te varen, dat

zy 't jaar daar aan weer belallcn , verbie-

dende ook nergens aan te gieren.

Den 17 Januari A. ió8o bepalen zy

tot hoe verre toe men deze en gene die-

naaren zou mogen verbeteren.

Den 26 dito keurden zy de aanftelling

van de onderzoekers der nagelen op Hi-

toe en elders zeer goed, gelyk ook om
jaarlyks dezelve op Toclewcly uit te roe-

jcn, bclailendc ook te zien, of 'er tuf-

lchen Haja en Tamilau , of ontrent Sc-

pa, ook geen vielen ; dat zy A. 1681

den 6 Februari weer belallcn ; doch daar

zy die van Banda den 1 1 Maart A. 1681

af ontflaan.

Zy belallcn nu ook den 1 7 Februari

het OrangKaja's-fecft jaarlyx te geven,

en de ingetrokkene wacht op Amblauw
weer uit te zetten.

In 't begin van A. iö8o deed zich o-

'tOrang-

Kajcn-

feeft aan-

bevolen.

Dcop-
flandin

Ternate,

eü op

. Bocro.

ver Ambon weer een zwarte wolk

op door den oplland des Konings van

Ternate, die, zich tegen de E. Maat-

Moori'che Priellcrs en grooten bejegen-

de de onzen zeer fors, ontfingcn brieven

van dien Koning op 't plegtelykllc in de

Malïgit of Tempel , beroofden onzer

vryliedens vaartuigen
,

ja floegcn al , wat
zy buiten de velling vonden , dood.

Men zag 'er honderden van vaartuigen

byeen vergaderen , dat 't Opperhoofd
door eenige loidaaten zocht te weeren j

doch zy wierden van hen te rug gedre-

ven. Alle onze vaartuigen hadden zy ook
verbrand, zoo dat het Opperhoofd ten

eclften geen kennis 'er af kon geven , eer

dat de zaken daar reeds tot opftand ge-

fchikt waren j een tyding, die na 't ver-

trek van 't laatftc fchip na Batavia, en
derhalven op zyn ongemakkelykft,aan'c

Kafteel quam door een chalocp , die na

Bocro gezonden , en verwonderd was,
daar zoo veel vaartuigen te zien , en diens

ftierman , zoo daar uit , als uit 't fchie-

ten van 't Hoofd, vaft ftelde, dat hier

onraad was , weshalven hy ten ccrfte na

't Kafteel keerde.

De Heer Landvoogd , en den Raad,
gaven hier af echter noch tydig aan haar

Edelheden kennis , die in 't begin van

A. 1681 veel krygslieden ten getale van

14 a ifoo man, met de Capiteinen

Struis^ du MouUn, Mols^ (die hier ftierl)

en meer andre ofEcieren, herwaards zon-

den , dewelke die van Boero aantaftc-

den, in korten tyd overwonnen j en al-

zoo van dien oorlog in dat jaar een einde

maakten. Vele van de Boeroneefe belha-

mels (mecft Pricfters) wierden onthalft,

of gerabraakr, en op andre wyzen gedood
,

"

andre wierden gebannen , en veele ge-

raakten ook in llaverny , daar onder veel

onnoozclen.

Zy leiden toen ook een kiygsman,
den vaandrig Louis Mignon^ in plaats dat

'er bevorens een Onderkoopman gelegen

had, op Boero, en na dien tyd is het daar

ook ftil geweeft.

Den 14 Maart vonden zy goed een

nieuw Kafteel in de Laha te leggen ij^'j^gj_

doch hadden zich over de groote en ge- van een

ftalte van 't zelve noch niet beraden j
Kafteel

hoewel zy vooreerft meeft voor een vyf-l" ^^
|"*"J

hoek waren , bclaftende vooraf eenigCg'

mopfteenen daar toe te vervaardigen, de-

zelve in een loots te leggen, en dooreen
corporaalfchap te doen bewaren. Op welk
leggen van een Kafteel in de Laha den 50
November A. i(ï8i ook de goedkeuring

uit 't Vaderland quam, hoewel men 'er niet

mede voortging, mogelyk, om dat men
gefchreven had, dat dit noch goed, en

'tB^nuitl

fehappy openbaar aangckant hebbende,! ten vollen genoegzaam was. Ook keur

de vonken van dit vuur ooknaBocrohad den de Heeren in 't Vaderland den 8 Ja-

doen ovcrwacjen , door eenige vaartui- nuari A. 1Ö82 dit noch eens goed.

gen, daar gekomen, met zynen laft aan Daar op bclaftcn zy den ringmuur,
die



T683. die reeds onder handen was, te voltrek-

Deruig-kcjijgelyk in dit jaar 1682, ookgefchied

kar"vol-
^^ ' ^^^^ ^'y ""'^^ voegende ,

dat men 't

toid. huis van den Landvoogd in het Kafteel

weer opmaken zou.

De Heer In 't midden van Auguftus vertrok dé-
deVicq

^.c Heer Landvoogd na Batavia na dat
na Bata- . • • 1

• jij
via de "7 """^"^^ "^''^^ jaaren hier geregeerd had

,

Heer vaii latende het beltier in handen van den
Vliet hierOpperkoopman en gezaghebber , de Heer
gez«g- 'Jtrrnnas van Vliet . die hier in 't begin
hebber. ' ,. . , ' , , , ^

van dit jaar gekomen, en', alzoo hy met
de dochter van de Heer Padbrugge ge-

trouwd was, hier niet' lang bleef j heb-

bende in zyn tyd de groote galdery in 't

huis van den Heer Landvoogd, en Hol-
landfche Kerk weder opgemaakt.

De Heer A. 1685 den 7 Januari verfcheen hier
Padbrug- de Heer Robhertus PMlbrugge als Com-

A 16^1 rniflaris der drie Ooftcrfe Landvoogdyen,

hier als cn als drie en twintigfte Landvoogd. Hy
Commif- was laatft Landvoogd in de Moluccos
fans, en geweeft, en quam toen uit Banda, dat

twintiffle '^7 ^"^ CommUFaris bezocht had , ncmen-

Land-° de de Landvoogdy van zynfchoon-zoon,

, Toogd. de Heer van Vliet , over ; hoewel die

noch tot September 1684 hier bleef.

Die nader Dit was een kort Heer, niet zeer ge-

befchre- zet, in de genees-kunde geoeflFend , en
ven van een minnelyken ommegang. Hy had
wierd.

jj^ vorige tyden op Ceylon onder den Heer
van Goens gelegen, en was A. i6jt in

Augufti na Malcate in Arabien gezon-

den , om daar een nieuw verbond te maa-
ken. Na dien tyd eenige jaren in

de Moluccos gelegen hebbende, was hy
hier gezond , en welvarende geko-

men ; doch had door een zwaren eri kou-
den ilag-regen, die hem in 't gebergte

van Soya overviel , en tot in 't gebeente

doordrong , zyne gezondheid verloren

,

zoo dat hy volflagen lam (vooral aan de
handen) daar af gebleven is.

Hy was een man in 't geheel niét

fchraap- en baat-zuchtig j maar zeer ilerk

voor de neerftigheid, en goede ordre, voor

de onkreukbaaiheid in 't gericht, voor

't cerlyk gedrag der dienaaren , mitsga-

ders voor alles , dat een goeden (laat kon
helpen uitmaken > doch hy was wat aan

de haaftige kant.

Van 't eerfte , en van zyne onkreuk-

baarheid , heeft hy een bewys gegeven

,

wanneer zeker Chinees (die een zware
zaak voor den rechter had) met een fluk-

je fpek by zyn Ed: quam , om hem dat

te vereeren, dien hy vricndclyk bedank-

te, zeggende dat hy geen liefhebber van

fpek was. De Chinees , die wel merk-
te , dat hy niet gezien had , wat 'er on-

der dit fpek lag, te weten, een llapeltje

goude coubangs (ider 10 Ryxdaaldeis

weerdig) draaide het fpek een weinig

om , om hem de geele munt in de oogcn

te doen fchitteren. Zyn Ed: zag die

K E N. 245
eindelyk, maar joeg den Chinees met lö^^-

zyn goud in groote mocjelykheid van
daari, alzoo hy te vrede was met zyn ge-
meen inkomen} en zyn meefte buitcn-

inkottien hitd hy van zyne flaven by de
E. Compagnie, welk getal zyn Ed: van

fo tot I p gebracht had.

Niet minder heeft zyn Ed: dat ook
getoond, wanneer de Chineelche wedu-
we van eenen Nonko (een zeer rykc vrouw)
voor 't leven van haaren zoon, die ter

dood verwezen was, een groote fomme
gelds zyn Ed: aanbood , die zyn Ed: me-
de zeer edelmoedig van de hand wees.

Zyn Ed: had in zynen tyd voor , om
dit open vlek tot een ftad met wallen

,

grachten , en poorten te maken. Hy Ambon

heeft ook een aarde wal «ia de land-kant^"^'?^^^^"

om de ftad getrokken, en al een rede- een ihd
lykc diepe gracht 'er omgcmaakr , en gemaakt,

zoo verre in ftaat gebracht , dat men in

NoefTiinivel, en op de Olifiints-weg, en
in JVIaidheyka, 'er maar poorten amhad
te maken , om ze af te konnen fluiten

,

dat zyn Ed :, vermits zyn vertrek A. 1087,
niet heeft konnen doen , en waar ontrent

zyn vervanger juift niet al te wel met
zyn Ed: gehandelt heeft.

Na dat nu die Heer die byzondre Dogzyn

groote moeite op zich genomen had
,
^^'^''^^'^

bevond hy noch by zyn aanwezen alhier, ^""^^.^J"

dat de zware regen-zaifocncn groote gcrflegt

fchadc aan zyne wallen toebragten, enl'chan-

dezelve hier en daar deden inftorten , dat '^*^''^-

echter met weinig moeite had konnen
herfteld werden.
Het is waar, dat zulk een zware wal te-

gen de Inlanders niet van nooden , en tc-

gens Europecrs veel te zwak was, maar
nu reeds gemaakt, en in ftaat zynde,
zoo Jiad men , om de ftad verder te dek-
ken , en de ingezetenen tegen brandftich-

ters, en weggclopene Haven (gelyk de
later tyden daar van veel nuttigheid zou-
den gehad , en noch konden hebben) ze-

ker te ftellen , immers die drie poorten
'er aan konnen maken.
Zyn Ed: had ook een zoort van een

borftwering, of wal op 't ftiand , van
groote bobben , of vifch-korven als fui-

ken , met zware ftcenen gevuld
^ gemaakt

,

die hy met aarde meinde bedekt te heb-
ben, op hoedanigen wyze zy met 'er tyd
konden goed werden j doch , myns be-

dunkens , waren die fteenen niet goed, en
een aarde wal zou beter gewccft zyn^
daar anders een kanon-fchoot opdicbob-
bcrs, vol fteenen gedaan, groote fchade

onder de ingezetenen der ftad zoude heb-

ben konnen veroorzaaken , waarom die

ook in 't algemein afgekeurd zyn.

Hy was geftadig bezig , dan met de-

ze, dan met gene nieuwe werken, la-

tende veel volk graven , delven , heyen
^

timmeren en mctzclcn , om dammen^
H h 3 .dy.
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t686. dyken , water- en kruit-meulens ,

coii-huis , Ichutiluizen, en andie zware

werken j zoo tot nuttigheid , als tot cie-

raad der itad , te maken ; hoewel zyn

Ed: ook hier ontrent gezien heeft , hoe

grootc Ichade de zware ahvateringenvan

't Heil \ oor-gebergrc van Soya^ en de

ftcrk-loopende Rivieren (en vooral de

Way Tomo) daar ontrent vantydtottyd

ged.uin hebben : want fchoon zyn Ed: in

zeker I-atynfch vers (by ons bevorens in

de belchryving van de rtad aangehaald)

zegt , dat hy den Way Tomo getemd

had, is het egtcr zeker, dat die Rivier

noch lang daar na een ganfchcn dyk,

waar af zyn Ed: maar pas te voren op

een andrcn ovcrgefprongen was, ineen

oogcnblik weg nam, en noch een gc-

derln^an-
^^^^^ vleugel zoo van de brug ontrent de

ders over Mardheyka, als van de ringmuur (alles

xyne metzcl-weik zynde) als niet met alle in

werke:
. ^ec vocrJe.

Over deze werken heblen de Orang-

Kaja's en andren geklaagd , dat oorzaak

was, dat hy vertrokken is.

Zyn Ed: deed ook zeer veel zware

klip-lleenen door buskruit alle Zaturdag

fpringcn, en van den Roodcnberg na 't

Kartjcl voeren, en tot verbetering, en

verder uitzetting van 't Hoofd aan de zee-

kant gebruiken.

De dwars-ltraat, die op de Olifants-

weg naait aan de Burgftraat volgt, en

vlak op NoelTanivel aan loopt, heeft hy

gemaakt , en 't Zagoe-bofch agter het

erf van P/'e/^r A^'^.y/i, bevorens maar een

moeras, en een Ich'uilhock voor Haven,

en ongcdiert , tot zeer veel nuttigheid

van het gemeen (hoewel daar over by

eenigc qnaadwillige borgers al mede ge-

klaagd wierd) weggenomen.

Hy heeft op de weg inHalong, en

in 't dorp aandenRoodenberg<Ji JVlang-

gas-boomen doen planten , die aan dezen

weg een groot cicraad , en een aangena-

me lommer toebrengen. Ook heeft hy

de meelle ilraatcn , en veel nieuwe blok-

ken, uitgcroid-, en langs de huizen, zoo

in de Olifants-liraat als elders, een frae-

je water-gang van elterikken gemaakt,

ten einde men dat water zelfs in 't Kalteel

brengen mogt.

In zyn tyd is ook het armen- en wees-

huis gemaakt , dat een zeer fraei gebouw

is. Hy heeft ook een lleenbakkery voor

de E. Compagnie hier opgericht, die al

N S C H E
een 1 en daar na tot een fpeelhuis gemaakt iSi

Ook heeft hy een llccne muur um 't

Hollands kerkhof laten trekken, en die

Kerk zedert tot een vergaderplaats van

den politicqucn Raad gebruikt.

Op de pas Baguwaia h.eit hy de ver-

vallene Reduit iVliddeiburg vernieuwdj

i6i6.

doch het allerbelle werk , door zyn Ed:

verricht , is de gracht , die hy op den
weg na de pas, tot dicht by de zelve,

een klecn h;;lf uur verre, door uen In-

lander heeft laten graven.

Idcr man, die hier met zyn vaartuig

aanc]uam , mocht niet van den Ooller

na den VVcller-inham, en zoo over en
weder, over dezen weg gaan, voor en al

eer hy een mandeken met aarde tot het

maken van die gracht uit de weg gegra-

ven bad.

Dit was zeer v^einig werk voor ider

mcnfch , zeer nut voor 't gemeen, en

n^cht.rns zoo laltig voor den luycn Ani-

boincc', dat zy hem wel honderdmaal

daar over verwcnkht hebben: En ech-

ter is het (gelyk de Amboineefen nu zelf

bekennen) eci zeer lofielyk werk in zich

zdven gewceÜ , en van een groot ge-

mak en nuttigheid voor hen geworden,
alzoo zy hunne Oremhacicn met zeer

grooten arbeid bevorens , een groot quar-

tier uurs verre vaw de eene zee in de an-

dre over land fleepenmoeflen, daar zy dat

nu pas ruim loo treden verre behoeven
te doen.

Hy had ook by placcaat laten ancun-

digen, dat een ygel)k, en vooral de viy-

borgers en Chineeien (op verbeurte van
een Ryxdaalder voor ider beelt) zorg

dragen mocilen,dat hunne buffels (die zy
in de llcen-bakkeryen pas buiten de ftad

gebruikten of koebeelïen, niet door de
Itad quamen loopen: want dat zy door zyne
oppafTcrs gcvangen,en hem metdie laft van

zulkeen boe te t'huis gcbracl t zouden v er-

den.Dit vei bood hy, om 't gevaar, dat men
ontrent kinderen, en oude lieden (vooral

van de buffels) te wachten had, behal-

vcn, dat zy ook de openbare wegen be-

dierven.

Het zelve had hy ook wegens de ver-

kcns die door de ftad liepen, met die

ftrafi'e verboden, dat, zoo hy een ver-

ken in de ftad ontmoette, van wie 't ook
zyn mogt (alzoo zy de wegen, die hier

anders zeer net zyn, alomme bedierven)

hy 't zelve door zyn oppaflers zoude

mede te niet geloojien is, veel ledige er- doen fchieien,en na het zieken-huis,tot

ven heeft hy aan de borgers, en Chinee- ' een verval voor de zieken, laten bien-

fen tot fteen-bakkcryen uitgedeeld. Hy ' gen.

heeft ook veifcheide fteene en houte ! Dit nu was een groot voordeel voor

bruggen laten leggen. i den wondheeler in 't zieken-huis , die

Agter het htiis van den Landvoogd daar te gelyk ook fchaft-baas was , en

heeft hy ook een fteene punt gelegt, die nu en dan al een verken kreeg,

door 't verleiden van de Way Tomo al Deze quam A. 1686 op zekeren tyd

mede ten grooten deele weggcfpoeld, by den Heer Landvoogd, terwyl ik 'er

I ook
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1686. ook was , genegen zynde zyii Ed: iets

Aardige -wegens de zieken te verzoeken. De
P°'^^jJ^?°'' Landvoogd , tegen hem lacchcnde, zei;

aar 'Jen ^^r. Bockhuut , ik heb u daar weer een

wond- fchoon verken^ dat myii oppaffcrs gefchoten
hcda-ge-

/j^j;l;i<fj ^ na 't zickeuhtiii laten brengen.
'P Waar op de ander , niet wetende dut

het zyn eigen verken was, al ilrykvoe-

icnde , en buigende zei ; ik bedank u

,

Heer Landvoogd , voor uwe grootc goed-

heid; maar toen 'er de Heer Padbrugge
^

al voort lacchende by voegde
; ja maar

Mr. Arie, 't is uw eigen verken (want hy
voede 'er mede ccnige op) en ik heb dat

moeten doen , om geen uitzondering van imand

te maken , te meer , alzoo gy nog 't voor-

deel hebt van alle de doode verkens van an-

drcn te krygen, ook diend het, om u in 't

toekomende voorzigtigcr ontrent dit jluk te

7nak.en.

Mr. Boekhont^ dit hoorendc, was hier

zoo ontzet over, en trok zulke vreemde
ployen in zyn wezen , dat hy aanftonds

afbrekende , zyn gehcele boodfchap uit-

ilelde , en na 't ziekenhuis vertrok , om
na zyn verken te zien , of 'er noch zalf,

• of pleifter aan helpen mogt j doch 't beeft

was zoo ongenecllyk dood , en zoo wel
getroffen , dat het met alle de zalfpotten

van 't ziekenhuis niet te herftellen was.

Doe hy daags 'er aan by den Heer Pad-
hrugge weder quam , om zyn boodfchap

te verrichten, vraagde hy al fchertzen-

de aan hem ; hoe heeft het verken al ge-

fmaakt^ is 't ook goed geweefi} 't was, zei

hy , goed Heer Landvoogd ; doch zoo goed

niet , als ik in 't eerjl wel gedagt had. Het
is te gelooven , zei die Heer , om dat het

uw eigen was ; maar wy zullen bat op een

ander tyd weer goed maken j waar voor hy
zyn Ed: bedankte.

Moejc- Deze Heer lag geweldig met zyn
lykheden tweeden , en den Capitein over hoop j

""rft^^"
doch dit bequam hen beiden zeer qua-

dicnden, 'Y^ > g<^lyk wy elders reeds getoond heb-

en mei de ben, daar wy van het ampt van de Land-
Kerkely- voogd in 't byzonder fprakcn. Wat ge-

i''^"- fchil hy met den Kerken-Raad gehad
heeft, zullen wy onder 't Kcrkelyke aan-

halen. Hy wilde ook niet dulden , dat

men (hoewel hy anders zeer ncdrig , en
met alle Zondag twee maal ter Kerk tse

gaan een voorbeeld was) imand anders,

dan hem , en de Predikanten , myn Heer
noemde > dat egter meeft uit drift tegen

den Opperkoopman gcfchicde.

Laftha- A. 1084 den 1 2, December en den 7
rerEdel- Februari lóSf fchreven haar Edelheden

^68 " (vooral na die van Banda en Ternate) dat

16S6 on-^'^'^
^'^'^^ ecnigc Europilche volkeren

trent Ter-mogten komen, men die zou hebben af
fcheide te wyzcn ; 't geen zy den i Juli vernieu-

den , bevelende hen niet te fpraak te

vftaan.

Zy belaftcn ook den 14 Februari iö8f,
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dat men den Inlander, by zware nagel- 168Ö,

gcwaflchen , van de Hongi-tochten \ er-

Ichoonen, en met het uitrocjen der rui-

I

gclboomen op de ongeoorlofde plaatzen
; maar voortgaan moeit.

j

Jn 't begin van A. irtSö den f Januari

I

verbieden zy andrc boomcn , in plaacS

I

der verflorvene aan te planten , en in

Maart belailen zy jaarlyks 't OrangKa-
ji's-fceft te houden.

i

Dit jaar nam een flegte intrede , alzoo

in Januari de gchecle Chineefche ftraat^

nevens veel andre huizen, en twee rycn
met fchoone lommcryke Mangga's-boo-
men (die de ganfche ftraat overfchaduw-
den) afbrandden.

Door de goede ordres van Wyk-mee- Zware

fters,en de noodige wachten by de werk- •'""'^ A.
j

zaaken.

tuigen
, om den brand te leflchen, en

168Ó.

vooral, by de nieuwe laft, om voortaan
alles met pannen te dekken , wierd deze
fchade, zoo veel 't mogclyk was, toen
geftuit, en verder voorgekomen.

In 't begin van djt jaar hadden haar E- ZynEd:
delheden dezen Heer Landvoogd ook R-vad van

Extraordinaris Raad van India gemaakt ,
I"^"="

op welken titel hy zich in 't minfte niet^^""^'

verhoveerdigde.

In dit zelve jaai- ben ik mede hier ge-

komen , vindende toen maar een oud Pre-
dikant.

Niet lang r.a myn komft quam hier

den 3 Augufti i6%6 de HeerLandvoogd
der Moluccos

, y^cö^ Zöfo, met zyn zoon,
den gewezen FifcaaJ , P/>/f;- de Ney», den
geheimfchryver ff'arrenthout , en meer
andre Ternataanfche bedienden.

De Opperkoopman, de Heer Willem De Heer

Bafting, de Eerw: D. Cornelius van der ^ohsmn
Sluis, en /(', wierden afgezonden , orn?^^"!^'^^

zyn Ed: uit de naam van de Heer Pad-
tjg'^ont-"

brugge te verwelkomen , en aan land ten haald.

huize van zyn Ed: te brengen , die de-
zen Heer zeer vriendelyk ontfing , en
gedurende zyn aanwezen veel vermaak
aandede , alzoo wy toen alle dag een
groot feeft , 't zy by den Heer Land-
voogd, 't zy by dezen of genen der voor-

naamfte ingezetenen, hadden, waar by
dan de meefte lieden en bedienden van
tianzien mede verzocht wierden.

:iDan ^iog niQn eens op de naburige
heuvelen te peerd op de harte-jacht

,
(dqic

op zekeren dag haaft het leven van dejon-
.ge Heer Lobs koftte j terwyl men naar

een beeit fchoot) dan eens na Hatoemoe-
ri met een groot gezclfchap uit ryden,

blyvende in 't een of 't ander dorp , tot

dat de fchoone lichte Maan op quam , by
welke dan 't ganfch gezclfchap weer na
het Kalleel afzakte, daar men dan tpt

diep in de nagt vrolyk was.

Op andre dagen ging men hier of daar

n;i toe varen , . of om de zegen ,aan de pas

.3aguala , Qf elders te trekken -, welke
vreug-
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J687. vreugdcdagcn tot den ? September duur-

den , op welken avond een zeer groot

affcheid-maal aan 't huis van de Heer

Landvoogd wasj doch in 't midden van

deze vreugd quam 'er fchiclyk een groo-

te verflagenhcid over 't ganlch gczel-

fchap : want zoo als de ecrilc gezond-

heid, te weten, van Haar Hoog Mo-
gende ingclkld was, zouden daar ceni-

ge eer-fchoten met een falconct, eneeni-

ge andre ilukjcs , op gedaan werden >

doch met de ccrrte fchootberlle dit link-

je in 3 ftukkcn, waar door twee mannen

dood gellagen , en de derde doodclyk

gequctft wierd. Dit was oorzaak dat

niemand dien avond regt vrolyk was,

gaande de meeften vroeg na huis.

De Heer Landvoogd met alle lieden

van eenig aanzien deden dezen Heer den

4 dito tot aan boord toe uitgeleide , en

zoo vertrok zyn Ed: na Batavia.

In dit jaar, alzoo 'er geen oorlog on-

der de Regeering van dezen Heer Land-

voogd gewecft is , is ook niets meer van

belang voorgevallen doch.

Stem- Den if Augufti wierd hier in de mor-
tier hier genltond een weinig bezuiden de gordel
gczkcn.

^_^^ j^^ Reus, een Itecrt-fter met een

blceke lange fleert , na 't Wellen liaan-

de , cenigc "dagen aaneen gezien.

A.1687 A. 1Ó87 den 11 Januari heeft men
weer weer een zwaren brand gehad , die over
zwaren ^ blokken, doch mcefl over dat by de
brand. ]<lecder-winkel , en 't blok van den ouden

Rumphius (die dit jaar zeer grootc fchade

geleden had) en ook over dat, daar de

Koning van Kilang woonde
,
gegaan is.

Deze twee branden hebben wel 2, a

300000 gl. fchade aan verfcheide ingeze-

tenen, doch voornamentlyk aan den Ca-

pitcin der Nederlandfche borgery de

Heer Hemik Leydekker , lid in den Raad

van Jullitie, en den Capitein der Chi-

necfcn, ^ut Senko , toegebragt.

Zware Den ip van de maand daar aan had

aardbe- men hier een zeer zware aardbeving,

^'"S- dicrgclyken men zedcrt A. 1674 niet ge-

voelt hadde. Zy begon juift op een a-

vond , ontrent half zeven , dat de Heer

Padbrugge met Mejuffrouw zyn gemalin

(want toen kende men in Amboina nog

geen Mevrouw) my de eer aangedaan

had , van myn cabmet met zce-horcn-

kens te komen zien. Zy was de zoetfle,

vriendelykllc, deugdclykflc, enopregt-

lle Juffrouw , die ik oit ontmoet heb.

Men had den ganfchen dag niets, dat

na aardbeving geleek, vernomen > maar

als ik zyn Ed;, en Mejuffrouw zyncGc-
malinne, maar pas uitgeleide gedaan had,

quam 'er een zware floot , en daar op

zulk een verfchrikkelyke beweging van

't aardryk , dat ik niqt wifl wat my over

quam : want ik wierd puur walgende,

als imand die zee-zick werd i ik voelde

N S C H E
en zag het aardryk onder my als de baa- löBy

ren der zee op- en nedergaan , en zoo
llerk bewegen , dat de takken der hoo-
rnen , by onze deur op de weg geplant

,

tot dicht by de grond ncdcrbogcn. Af-
gryzelyk was het om aan te zien , en
geen mcnfch in llaat, om op zyn bec-

nen te blyvcn flaan, zoo dat wy alle op
den grond raoellen gaan zitten , of wy
zouden om verre gevallen hebben.
Tc dier tyd zag ik , dat deze Heer Grootc

Landvoogd ook een man van geen min-hardvog-

der moed, dan voorzigtighcid, was: want*'»'^"^"^'

daar hy tot dien tyd toe altyd in zyne
^"„^l'^""'^'

wooning buiten 't Kalleel zich op-heidlan
gehouden had, ging zyn Ed; , hoe de Heer

zwaar ook deze aardbeving was, dien nagt, ^^'^'''"S-

en eenige nagtcn daar aan, zyne mfl in^^'

't Kalleel (ichoon 't zeer gefcheurd
was) neemen , om , by voorval van eeni-

gen oproer, dat op zulke tyden vooral

wel gebeurt is, aanflonds zelfs goede or-

dre te konnen ftellen , en alle ongemak-
ken voor te komen.
De ecrfle floot, en de verdrc bewe-

ging van het aardryk, duurde wel een
quartier uurs j maar tegen half negen
quam 'er weer zulk een floot , en zoo een

zware beweging 'er op j dat wy ons dien

ganfchen nagt in huis niet dorflen ver-

trouwen i maar in een opgeflagen tent

van planken en zeildoek lliepcn.

Na dien tyd had men dagelyks een
lichte wieging, ofwel een kleene aard-

beving, dat tot de komil van de Heer
Dirk de Haas (die hier den 4 April met
't fchip Sumatra verfcheen) duurde, al-

zoo 'er op dien eigen dag nog aardbeving

was; weshalven ik , tot dien tyd toe,

onder den blooten Hemel my 's nagts in

de voornoemde tent ruim twee maanden
onthouden , hoewel niet vernomen heb

,

dat door de zelve eenige andre fchade

veroorzaakt is , dan dat 4 of f huizen in

't gebergte van boven neder geftort , en

de muuren in 't Kafleel nog al meer ge-

fcheurd zyn.

Voor deze aardbeving vertoonde zich

de Maan zeer bleek , en droevig , 't was
dood flil, en men had nu en dan van ver-

re eenig gedruis , als van eenige kanon-
fchooten, vernomen.

Ik bleef niet lang daar na hier j maar Den

wierd den 17 Juli tegen alle recht en re-'^'^'J^"

den (alzoo er toen geen Predikant m^^ggjjjg

Banda was, en door die Regcering 'erordres

een van hier ter leen voor een korten tyd aange-

verzocht wierd) na Banda gezonden ,
^°"""'

daar, volgens uitdrukkclykc ordres van

haar Edelheden de jongflc Predikant, die

met de Heer de Haas gekomen was,
Cornelius van BruJJel genaamd , denvaards

had moeten gaan. Ik bragt die lafl en

redenen wel by ; maar de Heer dt Haas

wilde het 200 hebben , en de Heer Pad-
brugge

%



léSy. hug^e (die 't wel anders had konnen , en

ook had behoort te doen Ichikken, ver-

mits die ordre 'er lag) vond dat mede zoo

goed, om den Heer de Haas te believen,

hoewel zyn Ed: my anders genegen was j

doch hoe die inichikking zyn Ed: daar

na vergolden is , zullen wy kort na zyn
vertrek zien.

Goude In dit jaar^ of daar ontrent ^ waren
coebangs eenige goude coebans (a ider i o Ryx-
'^'

te
<^'i^ldersj uit de groote kas geftolcn , die

kas oefto- '^^ Heer Padbrugge van den Opperkoop-
ïen. man Bafling weer eifchte , die nochtans

toonde, dat hy noit zonder z gecommit-
teerden in die kas geweell: was. Zeer
waarichynelyk zullen die zoo geftolcn

zyn, gelyk men naderhand diergelykeen

geval onder de Heer Schaghen met de

Heer Schenkenberg gehad , de dief toen

ontdekt, en gehangen heeft.

De Heer Zyn Ed: bleef hier niet lang na myn
de Haas vertrek , maar heeft kort voor zyn ver-

tvw'nrig-
'•'^^^ "^^^^ Landvoogdy aan de Heer Dirk

fte Land- ^^ Haas , als vier en twintigfte Land-
voogd voogd over, nevens een nette inftruftie
hier

,
en negens den rtaat dezer Landvoogdy over-

'padbruL ê^^g^vcn , en is daar op met het fchip

gever- Sumatra den laatften Auguiti 1687 van
trokken, hier na Batavia, na 4 jaren beftierens,

^'ertrokken.

Indien deze Heer de Heer Schaghen

zoo wel , als den Heer de Haas , tot zyn
vervanger gehad hadde, 't is zeker, dat

veele van zyne reeds gemaakte , en dus

verre wel begonnene werken zeer wel
Zouden vervolgd zyn ; maar het was hier

vlak het tegendeel, gelyk wy zullen

zien.

j.. De Heer de Haas waS in zyn jeugd

Heerna- ^^" Amfterdamfche wcesjongengeweeft,

derbe- gelyk ik menigm.aal heb hooren zeggenj
fchrcven. doch of het ook zoo is , wete ik niet j

maar dit weet ik uit zyn Ed: eigen mond,
dat hy by den Notaris, de Wit ^ op Ba-
tavia voor jongen gediend , en zyn mee-
fter gemecnelyk 's avonds met een Da-
mar, of fakkel, (een dienft, die anders

gemcenelyk de flaven waarnemen) t'huis

gebracht heeft, het welke zyn Ed: my
verhaalde, om aan te wyzen, hoc hy 't

van de grond af opgehaald had.

Naderhand heeft hy in Tonkin gele-

gen, daar hy (zoo zyn Ed: my zeide)

zyn geld gewonnen heeft 5 hoewel hy na

dieh tyd ook twee maal Opperhoofd van

Japan geweeft '\^.

Hy is naderhand uit den dienft gezet
j

of wel zyn gagie afgefchreven , om dat

hy weigerde als Commiflaris na Macaflar

te gaan , dat hy egtcr om een zeer eer-

lyke reden dede, namentlyk, om dat hy
zyn Heer en Meefter, Jacob Cops, toen

Prefident aldaar , niet bederven , en liever

zelf lyden wilde.

Zcdcrt is hy als Schepen, en Vice-
H Deel van Amboina.

Prefident fchepen tot Batavia gebruikt, i65-,

en cindelyk wierd hem deze Landvoog-
dy (zoo hy my ook zeide) opgedragen.
Hy was een zeer g.wuw dienaar der E.

Maatlchappy, die allelints de zuinigheid
voor dezelve bchcrtigde, en ganich niet
inhalende of fchraapzuchtig, maar in dit

opzigt zoo edelmoedig was , als ik oit

een Landvoogd gekend heb : want hy
overtrof daar in noch verre de Heer Pad-
brugge^ om dat hy van de 60 fluvcn die
voor de E. Maatfchappy werken, en
waai- voor de mecfters ; Ryxdaaldcrs ter

maand (hoewel 'er ook in de kruitmo-
len zyn , die 6 Ryxdaalders winnen) voor
ider trekken

, geen eenen voor zich zel-
ve wilde nemen, daar de Heer Padbrug-
ge 'er anders met reden wel 30 voor zich
nam

, gevende de andre aan den Opper-
koopman , Capitcin, Predikanten, enz.
Men moet hier egtcr de waarheid zeg-
gen, te weten, dat de Heer de Haas
reeds een Heer \'an zoo groote middelen
was, dat hy zeer gemakkelyk diergely-
ke (anderfins nog al geoorlofde , hoewel
voor een Landvoogd geen zeer pryzely-
ke) winllen aan een ander kon overlaten,
en dat de Heer Padbru^e 'm tegendeel
maar een Heer van rnatige, en dus op
een eerlyke wyzc vergaderde middelen

,

en dicrhalven in zyn Ed: zoo zeer niet
te berilpen was , dat hy deze winften
niet aan andere overgaf j alzoo een Land-
voogd, die niet fchiaapzugtig is, enfat-
zocnlyk leefde (gelyk de Heer Padbrug-
ge) zyn inkomen zeer wel van nooden
heeft.

Wat nu de Heer de Haas tegen de
Heer Padbruggc gehad heeft, is my on-
bewuft } maar 't is zeker , dat hy van
al zyne werken niet alleen zeer vei-agte-
lyk aan haar Edclhcden gcfchreven,
maar ook alles, dar hy gemaakt had (om
zyn fchryven waar te maken) ten uiter-

ften, en onverantwoordclyk , heeft la-

ten vervallen ; d.iar hy,nict weinig moei-
te^ veel werken, die goed, en nu reeds
gemaakt waren, zeer licht had I^onnen
onderhouden.

Hy heeft ook den geheimfchryvervan Zyne
dien Heer, Jan Kleintje ^ zeer vervolgd, goef<e

hoewel hy eindclyk noch na Batavia ge- ^'°^''*:

raakte.
^ "'Sheden.

Dezen Heer had ook die deugden , dat
hy noit een gcfchenk van imand aannam,
of hy fchonk den gever twee a driemaal
200 veel in de plaats.

Hy leefde met alle zyne onderhoorige
bedienden in goed verftand , 't geen geen
wonder was , aangezien hy geen voor-
deelcn met hen deelde^ maar alles edel-

moedig aan hen onder rrialkandercn te

verdeden gaf. Dus kon hier geen ge-
fchil (dat nu in 't gemeen over 't houden
en hebben ontftaat) voorvallen, om dat

Hh * hy
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hy hen zelf overgaf, dat alle andre

,

en

N S C H E
zi Februari fchieven, dat men Ivel op 168».

zelf de rekkei)kltc Landvoogden, bui- het gedrag van zekeren Moor, -Lfl«/«/« '^"
^'^J^

haar E-
tcn opfpraak na zich genomen hadden. I genaamd , en op den Priclter Hajfan Soe-

^jeihcden

Hy was ook een zeer ncerllig Heer,

die den ganichcn dag van negen tot

twaalf, en van twee tot vyf uuren , met

Compagnies zaaken waar te nemen , en

met ider gehoor te geven , of voort te

helpen, en het noodige te Ichryven, be-

zig was-, maar ten vyf uuren lag hy de

pen 'er by neder , en fchcide 'er uit,

wachtende dan gemeenlyk allen, die hem
geliefden te komen bezoeken (die hy 'er

ook zeer beleefd toe vcr^oclit , alzoo hy

weinig uit, en noitimand bezoeken ging)

af, om een pyp tabak by hem te roo-

ken, en een zeer goed glas wyn te drin-

ken, waar by dan gcmeenelyk deze en

gene verfnaperingen waren ; behalven

dat hy 's avonds ook , die daar toe gene-

gen waren, wel ten eeten hield; dat ik

wel zomtyds, maar met belbhcidcnheid

aannam , alzoo ik daar noit llerk voor

gewecll ben , om by andren re eten^

keurende niets zoo gied , als myn eigen

tafel j hoewel die Heer een hcerlyke ta-

fel, hield , en dvj- ganfch niet op zag,

of men een reis twee drie meer by hem
quam; maar ik heb egter grzicn, dat ik

door deze myne wyze van doen a'lyd de

meerte agting by zyn Ed:, en by andre

Hecren Landvoogden, gehouden heb.

Ik moet ook als een lluk van zyn E-

delheids edelmoedigheid , en mildadig-

heid roemen, dat Hy, na de dood van

den voornoemden Notaris de IVit ^ zyne

weduwe een brave vrouw, en die hem
vry beter, als haar man, gehandeld had,

'ZOO lang zy leefde alle maand twintig
;

Ryxdailders tot haar onderhoud gegeven !

heeft j een daad , waar over zyn Ed: by '

allen, die hem, en haar kenden, en willen

hoc verachtclyk dezen de IVit hem in
{

zyn jeugd gehandeld had, geroemd is. '

Hy noodigde de meellc fatzocnlyke

lieden zeer dikwils ter maaltyd, en leefde

zoo edelmoedig, dat verre van daar om
van zyn inkomen als Landvoogd iets o-

ver te leggen , zyn Ed; noch ettclykc

duizend guldens jaarlyks van het zyne

daar by inteerde , en van Batavia , daar hy

zyn geld onder opzicht van twee gC'

leyman letten, 't Oranglvaja's-fcelt jaar- a. 1687

\) ks houden , de \erwaarloozing der na- gegeven,

gelen by oogluiking toelaten,eudatmen
zich , in opzicht van de ontwerpen over

een nieuw Kailcel, volgens fchiyvender

Hcercn in 't Vaderland op den 8 üclo-
ber i68f , maar by het oude, zoo als 't

nu noch was, houden zoude, blyvendc

ook by hare vorige gegevene lalt by vcr-

fchyning van Europcers alhier.

A. 1688 vond deze Heer goed, alle

Compagnies huizen peerden &;c. te ver-

konpen , om alle onkoffen voor de E.
Maatfchappy, daar op vallende, te my- .

den.

Haar Edclhcden vonden goed dit jaar

bv hu.1 fchryven van den 2 iVlaart 't on-
derhouden van de Coracora-tocht , en
van 't OrangKaja's-fcell jaarlyks ernllig

aan te bevelen, en rok deaanraerkirgen
van de Heer Landvoogd , en Raad te

vorderen , hoedanig de nagelen te ver-

minderen.

In May dezes jaars quam ik uit Banda Den

weder hier ; in welk jaar deze Heer
'^"^'^J",

Landvoogd eenii^e binnen-werken aan de
"uit Banda

weerhieri
ringmuur,cn een gracht 'er buiten, mits-

gaders eenige kruic-kclders in die binnen-

werken gemaakt heelt, die (zoo/ynEd:
my zciue) de E. M;;atfchappy out ent

4000 gulden quamen te kollen j en eg-
ter om de waarheid te fpreken, om veel

redenen, niet noodzakelyk waren.
Hy dedc dit jaar ook een tocht na Werken

Boero , daar by Z}n Ed; aanwezen de door de

Reduit, door een ongeluk m 't kruit, ^^'•'''^'

in de lucht vloog; waar op zyn Ed: |jjj^[j_'*

ten eerften een paggcr van pallifTaden ma-
ken dcde.

Hy dee ook naderhand de Hongi-tocht Zyn
na de Uliafrers;doch na dezen met meer. tocht na

Onder zyn Edelheids regeering is ook ^'"^''°

het nieuw huis van den Landvoogd te-
'tLjutj.

gen over de Hollandlche Kerk ; niitsga- voogds

dcrs de nieuwe fchoone en vry grootchu'sendc

pafar of markt gemaakt. Y^lax,

Alles, wat zyn Ed: hier dit jaar va^^"^^^^^
richt, of nieuw ingeltcld had (waar v;ui

wy verfcheide dingen, onder de plac-

magtigdcn gelaten had , ontbieden moelL caaten ten tyde van de Heer Schagheii af-

Vcrfchci'

dcbeve-

Hy was ook een Heer, die zeer 01-

dentelyk leefde, en een groot voorltan-

der van alles w;is, dat tot flichting, en

voortzetting van den Godsdienit die-

nen kon
,

gaande des Zondags voor

en na de middag de gemeinte met een

ftigtelyk voorbeeld voor, met dan eens

in de Duitfche , dan eens in de Maleyt-

fchc K crk te gaan , hoewel hy 't hoog
Maleyts beter, dan 't lage, verftond.

In dit zelve jaar is hier niet veel voor-

gevaUcn , dau dat havu' Edclheden den

gckondigd , vinden zullen) wierd goed
gekeurd, en do')r zyn Ichryven ook be-

werkt, dat al de werken van de Heer
Padhru;'^e afgekeurd wierden.

A. i68p wierd zyn Ed; Extraordina-

ris Raad van India, en Commifliris der

drie Oofterlchc Landvoogdyen.
In dit zelve jaar wierd 'er op verzoek zynEd;

der Hitoeëibn , en volgens de berigtcn a. 1689

van zyn Ed: na Batavia, deze verande- Raad van

ring in den Landraad gemaakt , dat haar |i;>dien,cn

Edelhcden, by huu Ichryven van den zf j;,risge-

Fc- maait.
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Verande-

ring in de

Land-
raad.

ZAAK
Februari goed vonden dat cenigcOrang-

Kaja's van Hitoe in deze rang in die

Raad zitten zouden , te weten Radja Hi-

toe naail de drie Chriilen Koningen , de

tweede OrangKaja naaft den Gnatohoe-

Vuilc

daad van

Ha^m
Socley-

xnan.

Ziekte

van zyn
Edelheids

Gemalin.

di , en dat Haffan Soekyman (na afftand

van zyn Priellerfchap) de laatfte van alle

zyn doch dat geen van hen over misdaden

der Chrillenen oordeelen zoude.

In opzicht van Haffan wierd dit ge-

daan , otn hem wat na by 't Kafteel , en

onder ons oog te hebben , en zyn groot

gezag op de kuil van Hitoe te vermin-

deren j te meer , alzoo hy onlangs met
cenige Moorcn op Manipa had helpen

op den Coraan zweeren, alle de Hollan-

ders te vermoorden , dat hy met looo

Ryxdaalders boete af kogt, alzoo 'er geen

klaar bewys af was.

By de tyd van de Heer de Haas zyn

ook verlcheide veftingcn als de houtc pag-

ger op Oericn , de veilingen op NoelTa-

telo , Negrilima , Ceyt , Hoorn , en

Poort , volgens ordre haar Edelheden

,

afgebroken.

In dit zelve jaar in de maandJuni wierd

Juffrouw Alelta Zegermuns , zyn Exiel-

heids Gemalinne, een brave, en deug-

dclyke vrouw
,

juift op die tyd , als zyn

Ed: gereed was , om na Ternate te vcr-
^.._i.i_-_ _:-i. Tw^ 1— 2,yn Ed: reistrekken , ziek. Dit kon

Die kort

daar aan

quaintc

ftcrvcn.

niet ophouden , alzoo baar Edelheden

Haat maakten , dat zyn Ed: dat comp-
toir, door de Heer TInm's ophouden van

Compagnies bodems , in een zeer ver-

dagten Haat by haar Edelheden gebragt

,

gaan bezien en weer in ordrc brengen

zou. Dierhalven beval hy zyne Gema-
lin aan den Heer Crudop, de Heer van

der Sluis ^ my, en de Heer van Brujffel^

mitsgaders aan de twee Opper-wondhee-

Icn Molkman en Boekhout^ en de voor-

naamlle HoUandfche Juffrouwen , ver-

zoekende, dat wy haar Ed:, in zyn af-

wezen, doch alle hulp wilden toebren-

gen, dat wy zyn Ed: beloofden.

Daar op ging zyn Ed: geruft henen,

hopende, nevens ons, dat haar Ed: on-

dcrtufTchen weer aan de beterhand mogt
geraken j doch haar Ed: ziekte toene-

mende , vonden wy goed , dat 'er om de

andere nacht een Predikant , een wond-
heelcr, en twee of drieJuffrouwen , ne-

vens verfcheide flavinnen , by waken
zouden.

Dit duurde al ettelvkc nagten aan den

andere , tot dat haar Ed: op den 8 Juli zeer

Godzalig, en met een volle verftandig-

hcid des geloofs
,
quam te ontflapen.

Zy wierd den 1 1 daar aan op deze na-

volgende wyze (zoo als dit in 't dag-re-

gifter aangeteckend is) begraven.

N» 245^
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dag-regiftei-, bctrcfrende de ^arc

bcgravcnifiè van Juffrouw ,^^"^^'

de Haas^ Zaliger, den 1

1

Juli A. i68p.

nis.

Maandag den IF. dato dezen dag tot de

uitvaart van Mejujfroww , de huis-

vrouw van de Ed: Heer Raad Ex-
traordmaris en Commiflaris Dirk de
Haas , bejtcmt zyndi , ivierd gemelde
haar E: op deze tuyze ten grave ge-
leid.

'S namiddags ten een uuren begonnen alle

de klokken^ zoo van de fortres^ als de

ftad te luiden , en continuerende bypoo^
zen , tot ontrent vyf uuren , dat het

lyk in de Malcytfe Kerk den fchoot

der aarde opgeofferd was , werdende
het zelve vervolgens in deze ordre der-

waarts gevoerd,

1. Fooraf marcheerden een Compagnie
van 60 musquettiers toegefteld in de
rouw met de trompen hunner musqiiet-

ten nederwaards , opgevoerd door den

manhaften Lieutenant^ Jacob Heyl-
man, en den Faandrig {doenmaals

daar toe aangefteld) Adolph Homan
beneffens vierfergeanten ^ welkerspar-

tizanen^ en heibaarden met rouwlin"

icn geftrikt waren , ende het vaandel^

mitsgaders de trommen^ met rouw be-'

kleed.

z. Hier op volgden twee aanfpreken beidt

in de korte rouw.

3

.

Daar op de Hofmeefter van haar E.
Zaliger in de lange rouw , en een over-

kledeftok in de hand, de Domefiiquen
opvoerende.

4. JVaar na de gemelde DoMeftiquen, ah
de trompetter met zyn trompet in di
rouw, waar mede zomtyds een droe-

vig geluid maakte , daar aan de Kok,
Kleermaker , ?« Stalmeellcr , alle

mede in den rouw , en agter den ande-

ren een voor een op behoorlyke diftantie

volgende, hebbende een ider eenfnap-

haan met de tromp averegs verkeerd

op den arm.

j". Hier op volgde het wapen van haar E.
Zaliger gedragen van P. A. Rum-
phius. Secretaris van den E. Acht-
bare Rade van Jullitie, en gezwo-
ren Clercq van den Ed: Heer Com-
mifTaris, Dirk de Haas, indezwaf
te rouw gekleed.

6. Daar na quam het lyk, gedekt met het

gewoone doed-kleed, en ter wederzyde

verzien , met vier wapentjes : werden-

de het zelve gedragen van l i perzoo-

nen, als zes Boekhouders , namentlyk

Gcrard van Marken , Adriaan 'C

Hooft, Pieter deRuyfcher, Anto-
ni Snaats

,Jacobus Vcrfelcveld , Dirk
Raufchcr, voorts vier baazen of op-

H h z* zien-
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1689. zienders ^ ie weten j Ahra.ha.m Arcnts-

|

zoon , Pieter Vermeulen , Thomas

Glas, en Cafpar Dinkels, beneffens

den Krankbezoeker , Simon Kocfla-

gcr , en Abraham Appeldoorn , en

de vier Jlippen van '/ dood-kleed^ op-

gehouden door vier andere perzoonen ^

als den Opper-Chirurgyn van 7 Ka-

llecl, Matthys Molkman, r/ra On-
derkoopman Johannes Wclterbaan

,

Adriaan Kakclaar , en den Conllu-

pel , Idc Hancveld , marchcerende aan

beide zyde van '/ lyk zes oppaff'ers alle

in de rouw ^ ende met hare fnaphaanen

agterwaards gekeerd.

7. Het voorfz. lyk wierd gevolgd door

I. Z)cn Öpperkoopman en fecunde

dezes Gouvernemcnts , Hendrik

Crudop.

1. Den Eerw. D. van Bruflcl.

3. Den Opperchirurgyn , Adriaan

Bock hout.

4. Den affiftent , Johannes van der

Gocs , alle in den zware rouw , ee»

voor een malkander in ordre volgen-

de , ende de vrienden van V Jlerj-

huis reprezer'terende

.

8. Hier aan volgden by paaren den E. poli'

tiquen Raad in de ligte rouw.

9. Daar aan de Eerw: Heeren Predikan-

ten als voren.

IC. Den Agtbarc Raad -y^w Juftitie , en

Landraad met hare boden vooruit.

11. De E: Weesmeeftcrcn, raCommif-

fariflen van klccne en huwelykze za-

ken dezer fiede.

11. De Hoofd-officieren van de burgery,

en Chinecfche Boedelmcelleren

.

Ende voorts deze troep bejloten met een

groot deel van verfcheide Compagnies die-

naren .,
borgeren j Inlanderen, Chineefen,

en anderen.

Het voorfz: lyk langs de Olifants flraat

voorby het Kalteel, dus in ordre nadeMn-

leytie Kerk geleid wezende , vjierd daarbin-

nen neder gezet , en in het particulier graf

van zyn Èd: , de Heer Commiiraris voor-

noemd vau binnen opgemetzcld , ter aarde

befield ; wanneer daar op van de Compagnien

musqiiettiers drie chergies , ider met een ka-

non-fchoot van V Kaiteel beantwoord
.y
ge-

daan wierden ,
gevolgd van nog agt andere

canonados van '/ voorfz: fort , en vyf uit

de ter reedt leggende chaloep Gorcum , de-

welke geduurende deze uitvaart hare vlag

van agteren ter halver fteng liet wayen.

Deze ceremoniën dus volbragt zynde^

marcheerde de Compagnie foldaten viet het

entvouwe vaandel .^ en openbare trommel-

Jlag vooraf., weder na het Kafteel , de an-

dere vrienden en verdere lyk-volgers in ordre

daar op, weder te rug na het fteifhuis kee-

rende,, alwaar gekomen zynde
.^ alle de re-

fpeilive collegien binnen verzocht , en de refi

N S C H E
1 uit de naam van de Ed: Heer Commiflaris

I

meer gemeld ^ voor de laatfte eer , zyn Ed:

I

Gemalinne aangedaan , vriendelyk wierden

bedankt. »

1689;

Zyn Ed: , de zaakcn in Ternate hcr-

fteld, ook Banda gezien, en de noodige

in

bcvin-

ordres gegeven hebbende
,
quam in de

maand November weder hier
^

dcndc, dat zvn zalige Gemalinne over-

leden , en het noodige daar ontrent ver-

zorgd was.

Zyn Edelheids beminde had by haar Edel-

uiterrtc wil aan ider van hare voor-kin- '^"^«Jig-

dcrien. Rvx- heid van

daalders gemaakt

,

zynde vier in getal, 7000 .^r^-^^^gj.
doch , om zyne edel- aan haar

moedigheid , en mildadigheid , aan deze voorkiii-

kindercn van zyn vrouw (alzoo hy zelts'^'^f'^"-

'er gcene by haar had) te toonen
, gaf

hy aan ider kind nog eenmaal zoo veel
j

gevende lien in de plaats van zSooo

,

een zommc van f6000 Ryxdaaldcrs,

buiten 't welke hy ook nog een ring van

4000 Ryxdaalders aan de oudlte dochter

van de oudllen zoon ^ Conftantyn Nobel

genaamd, vereerde.

Hy gaf ook, volgens haar wil, alle

zyne ilaaven (die al vry veel, en te za-

mcn een groote zommc weerdig waren)

vry, buiten dat ook de gefchenken, die

hy de drager van 't wapen, de li dra*

gcrs van 't lyk , en meer andrc gegeven

heeft zeer aanzienlyk waren, alzoo hy
aan den cerilen voor 't fchilderen van 't

wapen fo Ryxdaaldcrs, voor 't dragen

nog fo , en colc zoo veel aan ider drager

van 't lyk gefchonken heeft.

Aan ider JuiFrouw vereerde hy in zeer

fracjc chitfen,en andre klccdcn , de weer-

de van 60 of 70 Ryxdaaldcrs.

Aan ider Predikant een nieuwen man-
tel, een pak kleeren, en een hoed van

4f gulden , ook zou zyn Ed: 'er een paar

Napelfe zyde kouflen by gevoegd heb-

ben, zoo zy in den klccden-winkel gc-

weeil: waren.

Het zelve (uitgenomen de mantel) ver-

eerde zyn Ed: ook aan beide de wond-
heelers.

Alle welke bcgravcnis koften zoo zyn

Ed: my zelfverklaard heeft hem op ruim

7000 Ryxdaaldcrs geftaan hebben

,

zyndc egter meeft bellced aan gefchen-

ken voor deze en gene, die zijne Ge-
malinne de laatfte dienft: bewezen had-

den.

Omtrent dezen tyd waren hier door Land tot

zyn Ed: ook ecnige landerycn tot fteen-fteenbak-

bakkeryen uitgedeeld, 't welk haar E-^fZ"']"

delhedcn
,

gelyk veel andre z"er nutte

door zyn Edelheids gegevene ordres,

goed keurden.

A. i6po heeft Hy op Alang een fer-

gcant met een bezetting van 20 man in

CCH

'gedeeld.
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bezetting,

op Alang

gelegt.

A.ifjgi

zyn Ed:

Ordinaris

Raad ge-

maakt.

een pagar ontrent het dorp, niet verre

van 't Riviertje Namacoli, gelegt, wel

voornamelijk, om een of twee van deze

pofthoudcrs op den berg oi- op de hoek
van Alang op de fchcpen , uit zee her-

waard komende , te doen letten , en van

der zelve getal door zoo veel kanon-

fchooten van die berg aan die van 't Ka-
fteel kennis te geven.

A. löpi wierd zyn Edelheid Ordina-

ris Raad van India gemaakt , en dicrhal-

ven na Batavia opgeroepen , om als een

medebefluitend lid aldaar in rade te ko-

men Zitten.

Zyn Ed: had in 't begin van zyn komft

,

wonderlijk veel op met den Predikant

van Brujfel éidïtw hy mede gebragt had , en

die door zyn toedoen van krankbezoeker

op Batavia (fchoon een leek, en zonder ec-

nige kennis van tüalen buiten zyn moeder-
taal) Predikant gemaakt was, doch dat

verflaauwdc van tyd tot tyd , en veran-

derde eindelyk in een bitteren haat, zoo
dat hy hem , en de zynen zeer vervolg-

2ynEd:de. Andei^s wete ik niet, dat zyn Ed:
gebrcKcn.jj^gj imand m onmin leefde ; maar die

eens quaad vriend met hem wierd, had
daar van geen herltelling te hopen.

Een van zyn grootlle mifflagen was

,

dat zvn Edelheid by uitnemendheid veel

geloof aan een van zijn flaven, een groote

deugniet, gaf, en dien gebruikte, om al-

le byzondere huishoudens in haar bin-

nenlle te doorfnuffelen
, geloovende al-

les, dat hem die jongen daar van zeide,

't geen ttiy zijn zalige huisvrouw zelf

wel met de uitèrlle verfoejing verhaalt

heeft', en wel tot zoo verre, dat zy my
zeide, dat zoo die jongen aan haar man
iets zelf ook tot haar nadeel verhaalde

,

hy dien jongen meer , dan haar Ed:
(fchoon de opregtfte vrouwe ter wereld
zynde) geloofd zou hebben.

By zijn aanwezen leefde men alhier

byna, als in een oud-manhuis, alzoo hy
zelden uitging (behalven eens gins en
weder in 't Kafteel) noit imand bezogti,

en altyd in huis zat ; doende buiten zyn
huis zich zelven, noch andren, met ee-

nigc uitfpanningen hier of daar na toe te

nemen, geen vermaak ter wereld aanj

dat ook de oorzaak was , dat geen andrc

heden malkanderen dat vermaak dorden
aan doen.

Hoedanigc heilzame ordres zyn Ed:

ontrent verfcheide zaakcn , 't gemeen ra-

kende gefteld heeft , zal blyken by ver-

fcheide placcaaten , die wy onder de Heer
Schaghen aanhalen.

De Heer Zyn Ed: wierd door de Heer Scba-

Schaghen|^^f»^ Extraordinaris Raad van India, als

'*'yf^" vyf cntwintigfte Landvoogd en bcllier-

Land-
^ ^^"^ ^^" Amboina ontrent het midden van

voogd May vervangen ,
gevende aan zyn Ed:

hier.

KEN. *249
de fleutcls op de zelve dag ais hy vertrok 169:.

over.

Hy nam by zijn vertrek van geen by- 't Vertrelc

zondere lieden, dan alleen van my, af- van de

fchcid, waar over ik my naderhand we-
gens zeker geval ,dat ik aan boord met zyn
Ed: had, '

'
' '

De Heer

Heer de

Haas.

nog zeer verwonderd heb.

Schaghen , nevens alle andre
lieden van fatzoen , bragten zyn Ed: aan
boord , alwaar zyn Ed: cenige tyd vro-

lyk geweeft zynde , in 't midden 'van die

vreugde, met my alleen pratende, zei-

de :' Myn Heer, ik heb altyd 'voar u Eeriv.

een zonderlinge , en vry grooter agting , dan
•voür een van u Eerv:: amptgenooten gehad

^

om dat ik bevonden heb , dat u Eerw: een

vtan van kennis en opmerking ontrent alle

zaaken is > daar beneven zeer ordentelyk en

iveerdiglyk in uw ampt leefde , en by uitne-

mmdheid aan ider een , '? gien hem toe komt,

vaeet te geven. Dit is ook de reden, dat /'^Zeldzaam

my de eere gegeven heb , om by u Eerin. al- voorval

leen, en by geen ander, affcheld te nemen; J^^'^^"
maar ivat is dog de reden , dat u Eer-w:

, j^etlyn
die de fckryver van myn Kcrkelyke getuige- Ed:aa[i

nis , en die een man is , die zoo wel en zoo boord,

net weet , hoe dat alles behoord, my zulken

Jlegten getuigenis , en die ivel zoodanig gege-

ven heeft ,
gelyk men ge-woon is die aan een

flegt foldaat te geven , daar nochtans u Eerw.
zeer wel weet, dat ik de Landvoogd hier

zynde, 'er tujj'chen my , en zulk een, een

groot onderfcheid is , en djt ik my altyd be-

toond hebbc een groot engoedVoeflerheervan q^..
de kerke , een vriend en zonderling agter van r<^^z

u Eerw: , en in '/ gemein ook een weldoen- Kerkely-

dcr van de Heeren Predikanten te zyn. '^^ gctui-

Ik gaf zyn Ed: hier op tot antwoord ,
^^""'

dat ik de agting, die zyn Ed: altyd voormy
betoond, en den lof, die zyn Ed: my gege-

ven had, niet verdiende j maar dat ik zyn
Ed: op die zaak zelf moefi zeggen , dat^

fchoon 'er, by '/ geven van gen Kerkelyke

getuigenis
,

geen onderfcheid in zich zelve

tujfchen een foldaat , en tufj'chen een Land-
voogd, was {07H dat zy daar in beide maar
in opzigt van hare lidmaatfchap , en wegens
hare gezondheid in den gcicove, en fiigte-

lykheid van hun leven aangemerkt werden)

Ik egter eerfi , en ook alleen , van oordeel

geweefi was , dat men eenig onderfcheid tuf-

fchen een Landvoogd , als zynde de cerfle

hier te land, en ook de voornaamjle Voefler-

heer van de Kerke geweefi , en tHJJ'chen een

gemeen Lidmaat behoorde te maken , en dat

men dierhalven eenige van zyne titelen van
eer , en uitdrukkingen tot zyn lof, in opzigt

van 't goede, door zyn Ed: aan de Kerk
bewezen , behoorde ter neder tefellen ; maar^

zeide ik , buiten my is niemand anders van
dat oordeel geweefi , weshalven ik , om hier

over my altyd te konnen rechtveerdigen (ver-

mits ik de fchryver hier van zyn moeft)

aanteekening van myn gevoelen verzogl had.

Hh 3 De
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bereden^ Ed: Heer^ zeidcik, die nu

baar Eeriv: hier toe bewogen hebben , zyn

deze.

Voorecrft , om dat de Heer Schaghen

,

ook een Raad lan India zynde^ hier met

geen andere Kerk-getuigenis van Batavia,

dan even zoodanig , als ik u Ed: gegeien

heb
.f
gekomen is.

Ten andrcn, om dat aan zyn Hoog-
heid

i
den Heer Prince fan Orangie , by

zyne overtocht na Engeland, geen and) e is

gegeven.

En ttn derden, om dat 'er ivezentlyk

geen onderjcheid tujfchen het ecne , en het

andre Lidmaat is.

Om nu u Ed: nog meer hier van te over-

tuigen , zoo zal ik u Ed: dit van myne

amptgenooten , die hier mede zyn ^ doen hoo-

ren , dewelke ik ommiddelyk daar op 'er

by riep , en die zyn Ed: het zelve zei-

den, dat ik zyn Ed: daar over gezegt

had.

Doe zeide zyn Ed: weder in 'tbyzon-

der tegen my: myn Heer^ ik ben over u

Eervü: verantwoording in dezen niet alleen

ten vollen voldaan ; maar ben daar en boven

zeer vetblyd^ dat ik gezien heb, cerftelyk,

N S C H E
dat u Eerw: in dit Jïtik van een en V zelve L691,

gevoelen met mygeiveeji.^ en derhalven geheelen

al buiten fchuld hier ontrent is, alzoo ik dat

anders onmogelyk met myne bevatting we-
gens u Eerw: bequaamheid ontrent het recht

en net beftieren der Kerkelyke zaaken zou

hebben konnen overeen brengen. Ten ande-

ren, zoo ben ik ook zeer vcrblyd , dat ik ^

door hier over met u Eerw: in gefprek ge-

raakt te zyn , dit te weiengekomen ben , alzoo

ik anders altyd ^hoewel buiten u Eerw:
Ichuld, zoo my nu klaar blykt) eenquaad

oog op u Eetw: gehad zou hebben ; daar ik

nu in tegendeel noch veel meer agting , dan

bevorens, voor uw. Eerw: hebben zal.

Wy waven na dit gefprek noch zeer Die daar

lang vrol)k , namen toen affcheid van als Com-

zyn Ed:, en vertrokken weder na land. miTans

Zyn Ed: daar op van hier met '^^^chip "^^jr-

'

Henrik iMaurits , na een bellier van vier [jok.

jaaren, verzeild zynde , is op Macallïu-

gekomen om ook daar als Commiflaris

alles te befchouwen, en de noodige or-

dres ontrent dat comptoir teilellen. De-
ze Heer was , by zyn vertrek , en na my-
ne gilTing, zeftig jaren oud.

J

V YF.
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VYFDE HOOFDSTUK.
De Heer Schaghen nader befchreven. Werken van dezen Hcer^ en waar fyn Ed.

mcefl toe neigde. De Vefting IDuurllede gehowwd. Zyn Ed. aardige 'wyfe van de

Nagelen te verminderen. V Nieuw Siekcnhuys ^^yJ'/V/:'/^. A^. löpi. Lafl van haar
Edelheden ontrent V verminderen der Nagelen. Seldfaam geval met den Koopman de

V^ilTchcr, o/)Honimoa. Snaats, Hoofd 0/) Oma, ^ewor^e;^. \\txke\)'kc gefchillen

^

onder fyn Ed. voorgevallen. Penning, ter Gedagtcnis van Jonker Gerbrand gegeven.

Wegloopers. Placcaaten , door zyn Ed. afgekondigd., en vernieinud. Des Schry-
veis Geld onwettig opgc/ègt. A°. IÖP4. Lajl ontrent de PFegloopers. Eerfte vertrek

des Schryvers van hier na Holland. A». löpf. en löpö. Ferfchtide Bevelen door

haar Edelbeden., gegeven. De Heer Schaghens Dood., en de Goude Penning terGcdag-

tenis gegeven. A°. löpj. De Heer Van Werkendam yêjOT/w/»?/^//? Landvoogd hier.

Btiiteti-poften gelicht. Defe Heer Landvoogd nader hefchreven. Middelen tot

vermindering der Nagelen bedagt. 7 Verbeteren van des Landvoogds huys. A". 1701.
aan Haflan weer een togt na Batavia toegeftaan. De Hr. Van Werkendam na Ba-
tavia vertrokken , en vervangen door de H". Coyett als fevenentwintigfie Landvoogd
hier. Die nader hefchreven werd. Werken van defen Heer. Haar Edelliedenƒ•/;;y^'c«

A°. 1702,. over 't ofkoopen van Reekeningen. Lafl ontrent Europifche Schepen. De
H'. Coyett ^«.-ï? tegen verfcheide bevelen harer Edelheden aan-, Penning terGedagte-

nis van Jonker Coyett gegeven. Zyn Ed. werd A°. 1706. door de W. Van der Stel

,

als agtentwintigfie Landvoogd /j;>r , vervangen. Eerfte Saaken dit jaar by zyn Ed.
voorgevallen. Nagelboomen

.,
dit jaar uytgeroeid. Nagelverwing o/) Hitoe, ontdekt.,

en belet. Moejelykheden met de Wegloopers. Dampier in Ternate. Nagelen^ (^c.

ditJaar afgefchcept. 't Fertrek van de Hr. Coyctz. Nagelboomen, o/) Ceram uyt-

geroeid. Ambonle Gefanten na Batavia vertrokken. V Recht des Konings van Ba-
tsjan op p Ceramle Dorpen. V Hoofd-Geld der Chineefen , en dat van't Beftiaal.

Inkomen van V Zagoe-bofch. Nagelen dit jaar op alle de Comptoiren. De overwig-

ten. Uitgeroeide.^ en nog hier overige Nagel-boomen. Opgave der Nagel- oegfi tegen 't

aanflaandejaar. Winft .,
op verkogte waaren gevallen. Ongelden en winflen dezer

Landvoogdy. Kurte flerkte. Gebreken aan't Kziled ontdekt. Lading in de Schelp.
Tweede komft des Schryvers hier, A°. 1707. Middel, om de koflen van 't StacUmys
van B^.liLvi:i te vinden. Te veel getrokken Hongi-hoetcn weer uytgekeerd. Na'^el-en

Nootenboomen uitgeroeid. Radja Samet afgefet. Ferder uitgeroeide Specery-boomen.

Orangkaja's aangefleld. Nagelen met Slooten vervoerd. Nagel-oeglï A°. 1707.
/,rt^/«^ f^» Jerulalem , Slooten, f« V Kafteel Batavia. Overwigtcn. Sithiongko
Capiteyn der Chineefen gemaakt. Orangkaja's aangefleld. Nagelboomen uytgeroeid.

De nog in wefen zynde. De gegifte Nagel-oegft A». 1708. en cenige andere winflen.

De korte Sterkte. Intrede van Haiïan Soeleyman hier. De Lading van Overryn.
De ^taerts-Ueden verminderd. Gunfl aan HafTan bewefen. De Hongi-Togt ge-
daan. Zyn Ed. oordcel over die Tochten. Iwee Wooningen in 't Kalteel voltoyd.

De waare Nagel-oegjl van dit jaar. De Lading van de Flora.. Nooten-perken hier
uytgfdeeld. Befliiyt , om de nieuwe Hollandlc Kerk te bouwen. Inkomen van 't Za-
goc-Bofch. De Prins ^•^« Batsjan /.^i^r. 't Aanflaande Nagel-gewafch opgegeven.
Aardbeving. Fuyle Dievery. Ferpagting. Jonker Johan van der Stel geboren,

defjelfs Doopgetuygen. Mevrouw van der Stel's Dood. Haar Ed. Begravenis. Pen-
ning ter Gedagtenis van haar Ed. gegeven. Graf-Schrift op haar Ed. Satk. Seldfame
Waterperjjing hier geflen. Ferhaal wegens een Carbonkel-Ilecn.

WAt nu den Heer Nicolaas Scha-

ghen betreft , die was een lang

....,^,....
•"•ig^i" Heer , na mync gedag-

Zyn Ed., Ao. 1083. als Extraordina-
ris Raad van India van de Kamer Am-

_ _ . _ „ fterdam uytgevarcn , en met fyn Gcma-
nacicr ten, by zyn komil j-ojaarcn oud, fluks ^nnc (een zeer fracje, vrolyke, en ver-
bciclirc- en moedig van gang , levendig van ge-

figt,en een Heer van veel veribnd,feer

ervaren in de Rechten, ook alsGcheim-
fchryver in een Getandfchap met de Heer
vun Amerongen na Denemarken gebruy kt

,

cneenigen tyd van A°. 1670. den 8 May

ven.
ftandigcMcvrouwc) in Indien gekomeiï
zynde, zo was haar Edele van de eerlte

Vrouwen , die de naam van Mevrouw
(alzo zy die bevorens altyd gevoerd had)

in Indien bragt, federd welken tyd de
Vrouwen van de andre Hccrcn l^aadcn,

Bewindhebber ter Kamerc Amftcrdam, alzo de Opper- Landvoogd toen geen
wegens het Landfchap van Utrcgt, ge-

1 Vrouw had , of ongehuwd was , fig

wecll zynde, TweedeDeel. li mede
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mede NTe\'r(!>uw hebben laten noemen, brcede

Zyn Ed. wierd eerlb als Vice-Prefi-

C H E
onder 't Comptoir Honimoa 1692.

gcfprooken hebben. Zyn Ed. Helde ook
dent in de Raad van Juilitic tot Batavia op de Buiten- Comptoircn , en op de
gebruikt , naderhand (A°. 1684.) als !

Dorpen , ordrc , om daar breede en
rechte itraaten temaakcn,dat een grootLandvoogd van Malacca (gelyk wy on-

der die floffc fien zullen; en ccnige tyd

daarna (A". 1686.) als Directeur na Ben
§ieraad aan dezelve gaf.

Weinig weken gmgcn 'er door, dar

gale gezonden, alwaar zyn Ed. aan den defen Heer met zyn Huisgefin niethicroF

Heer Henrik Adriaan van Rheede^ zynen
;

daar na toeging , 't zy na de Laha , of

Landfman , meinde een grootcn vriend
|

na de Pas Baguwala , of na Hative Ki-
gevonden te hebben > dog die in allcj ts]il op 't land van den Heer Engel ,om
manieren betoonde een vyand van zyn

i

daar dan met de meeite Lieden van aan-

Ed. te zyn. licn (die 'er by verfogt wierden) dien

Dit was de oorfiiak, dat zyn Ed. van dag vrolyk te zyn, dat een vermakcly-

daar weer met eenige moeite na Bata-
j

ke uvtipanning voor veelen was.

via vertrok, alwaar zyn Ed. eenige jaa- 1 Onder zyne Regeering zyn in dir, en Zyr.EJ.

ren gebleven zynde , A°. i6pi. als: de volgende jaaren , ook vccle Nagel- ^^"^'Is''

Land\'oo"do herwaards gelondcn en boomen, over welke de Inlanders ue-
wyfcv.in

de Na
den 8 Maart met het ^ch\^ Hcmik Mau- Ifchil hadden, omverre gekapt , daar zy gekme

zeer wel mede te vreeden waren , lic- vcnnin-

ver die willende quyl zyn , dan dat zy ""'^"•

die in handen van hunnen vyand zien zou-

den j wa.ir mede zyn Ed. de E. Maat-
fchappy een groeten dienil dede.

In zyn tyd is ook het Nieuwe Sic- 't Nieuw

rits liier gekomen is.

Zyn Ed., en Mevrouw zyne Gema-
linnc , beide zeer vrolyke menfchen,
bragten een geheel ander leven in Am-
boina, en hebben zeer veel toecebrast,

om de herten van vecle ter nedergella-

gencn te vervroliken.

Ook was zyn Ed. een Heer, die zeer

fteik gezet was om de wegen

,

bruggen, ihaatcn, en alles net te hou-
den, dezelve alomme te verbeteren, en

met boomen te beplanten, na al het wel-
ke de Heer De Haas non omgefien had;

keuhuys (dat wy elders befchreven heb-
^'^l'^^f

"

ben) gemaakt, een fchoon Ihik werks
, fjij-ijt;

en dat verdient gezien te werden.

A°. löpz. belaltten haar Edelheden
het havenen en wel oppaflen derNagel-
boomcn hoe langs hoe meer te verwaar-

loofen , alfo zy , en de Heeren in 't Va-
zo dat , indien defe Heer de Vervanger

[

dcrland , te zeer met de Nagelen o-

van den Heer Padbriigge geweeil was
de Stad Ambon zekerl)'k een geheel an-

dre gedaante gekregen ibu hebben.

Hy maakte ten eerlle hegte bruggen
in Mardheyka, en Halong, om met de
Koets de Stad rond te konncn ryden,

dat een fracje uitfpanning gaf, ook ver-

breedde hyden weg van deRodcnberg,

verkropt wierden , zynde de voorraad

aldaar tot t6oo Bhaaren gerezen.

In Mav dezes jaars zond de Heer
Scbaghen den Koopman , Ifaac de Fijj'cber^

van Honimoa (diur een fecr groot Na-
gelgewafch was) na Batavia , voorge-

vende , dat hy niet wel by zyn zinnen

was, hoewel de man niets ichortej dog
voorby Halong , en na de VVay Tomo 't was om Picter de Bucq daar voor dien

en den Olifant merkelyk. Ook heeft tyd te leggen , die 'er voor zig meer
zyn Ed. denThuyn agtcr zyn Huys tot 'dan loooo Ryxd. alleen van de Nagcl-

Overwigtcn, (zo men my gezegt heeft)

uythaalde j dog haar Edelheden zon-

den de Viflcher 't jaar daar aan weer,

met verzekering , dat hem de Batavi-

fche lugt (zo hem al iet gefcheeld had)

volkomen hcrltcld had , en met lalt van

aan de peerdcftal s'crgroot , een fraeyc

dyk daar gelegt , en verfcheide nette

Prieelen , en vooraan een fraeije Wa-
gen , wel ICO voeten lang, gemaakt,
waar over zyn Ed. fraeje groente lopen

liet , een zoort van langwerpige Pom-
poenen zynde , hoewel ze zeker Schip-

per voor Soucyfen de Boulognc aanfag.

hem weer op zyn Comptoir te leggen.

Ondertuflchcn had De Bocq dezen aap

en met veel verwondering uvtriep,//e^/ al weg.
isjaJI'chen de Soucyfen de Boiilogne Z?/Vr

[
In dit zelve jaar itfpz. viel in OÖ:o-Sj,„fs^

aan de boomen ? Ik heb fe in Icalien icr/tbcr voor, dat ik doormyn goede vrien- Hoofd

ften maken; maar noit zoficngroejen; dog
men onderrichtte dien Vriend, en toon"/

de hem dat het mis van hem gekeken
was.

DcVc-
fling

Diiiii-

ftcde ge-

bouwd.

In dit zelve jaar den 6 Maart gaven

haar Edelheden lall per 't Jagt de Wilt-

fchut, om fpoedig een nieuwe Velling

op Honimoa te bouwen. Deze Veiling

is een van zyn Ed. fraeiite voltoide wer-

ken gcweelt , waar van wy reeds in 't

den middel vond , om myn Swagcr,opO'n»

Antoni SnaafSy in weerwil vanden Heer 2^;^^°'"

Landvoogd (die de plaats al aan cencn

Fander foort beloofd had) het Opper-
hoofdfchap van Oma te bellellen.

Dit fpect zyn Ed. zeer , en hy
waarfchoude myn Swager ook , dat hy
wel op paffen en zorgdi aagen zou , van

zig hier of daar niet in te vergrypcnj

dut hy , jong zynde , niet al te wel
ont-
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1693. onthield, waar door hy hem daar na op

een misflag betrapte , die wel in zich

zelven niet veel , maar die egter nader-

hand oorzaak was , dat hy zyn Com-
ptoir verloor.

Wat geichillen zyn Ed. met de Kcr-
kenraad , en byzondere Kerkelyke pcr-

loonen , in dit jaar gehad heeft, zullen

zydEd. wy op zyn plaats, daar van den Gods-
voorge- dienft gefprooken werd , aanhaalen.
^ '^"' Den 29 Juli, verloor zyn Ed. hier

J'^'1!?'"S. zyn jongllen Soon , Jonker Gerbrand^

da<nenis ^^^ gedagtenis van welke deze Pen-

vanjon- ning, N°. LIL Letter A. aan de Dra-
kerGer- geis gegeven is.

geven
^ Vermits nu onder deze drie laatfte

Hecren Landvoogden geen Oorlog al-

hier , maar in tegendeel een diepe ruil

geweelt is , zo vielen 'er ook geen laa-

ieen van belang voor , zynde het ge-

meene werk maar, van wel op 't Na-
gel-lluyken, 't uyiroeyen der Nagelbo-
men, of 't verminderen van de Nagel-oeg-
ilen , 't waarnemen van de Hongi-tog-

ten, en 't houden der ürangkaja's Fee-

ften , te pafien > dat by defe drie Heeren

K N. ^n

na vermoaen "efchied IS.

A". 1693. vencheenen hier de fche.

pen Hemik M<mrits , en Cortgene , met
verfchcide Ordres van haar Edelheden,
en vooral, dat men niet alleen dePlac-
caten tegen de weggeloopene flaven af-

kondigen , maar hen ook zoude doen
opzoeken , en daar zekere troepen op
uitfenden.

Placca- In dit zelve jaar deed zyn Ed. ook
ten, door verfcheide Placcaten , tot verbetering
zynEd. ^^^ verfcheide verilofte Snaken, op

diod'°B" nieuw at kondigen , luidende aldus:

ver-

nieuwd.

NICOLAAS SCHAGHEN,
Raad Exrtraordinaris van
India, mitsgaders Gouver-
neur , en Direftcur dezer
Provintic Amboina , met
den Relbrte van dien , on-

der het beleid van den
Hoog Ed. Heer, Willem
VAN OuTHOORN , Gouver-
neur Generaal , en de Ed.
Heeren Raden van India

;

Allen den genen , die de-

zen zullen lien , ofte boo-
ten lezen , Saluit : doen te

Weten

:

DEwyl de dagelykfe ondervindin-

ge leerd , dat het niet genoeg is
,

I,
goede Wetten , en Ordonnantienlcmz-

I,
ken , en den volke voor te Hellen

,

ten zy dezelve , fomtyds werden Ge-

„ renoveerde en WAii nieuws gepubliceerd.

en dat ook nu en dan voorgevallen is,

dat die gene, dewelke, door den //-

fcaal dezer Provintic zyngecalangicerdy

of aanycfproken geworden , over

trangreffien van diergelykc oude , en
by onze Voorzaaten gecmancerde Orr-,

donnantien^ hebben voorgegeven, on-,

kundig daar van te zyn, om de gejia-

tueerde boetens op dat pretext te ont-

gaan , daar nogtans een ider gehou-
den is , op zynen feiicule kennis tC

nemen, en te houden , van de Wet-
ten, die ter plaatle van zyn Domicilie

woïdew gei'.Jcerd: Zo is 't, dat wy in

gevolge van de methode van verfcheide

voorige \-\QerenGouverneurs ^en jongft

die van den Heere gewezen Gouver-,

neur en CommiJJ'arn Robbertm Padbrïig-.

ge , in dato 2.1 December «684. mei:

advys van onzen Rade goegevon-
den hebben te laten afkondigen de
poinBen van de Ambonfe Placcaateuy

zo als dezelve ten vooifchreve tydcn
in een Compendium ^qï Voxie t'fiimen-

trekking , zyn vervat gewceit, mee
byvoeginge van de gene , die zederc

zyn uytgegaan , en dat in manierea
als volgd.

„ Niemand zal in Düél treden , op
ItrafFe , by Placcaat door den Heer
Artus Gyzeh , den 7 July 163 1.' geé-

maneerd , en gerenoveerd , door den
Heer Demmer ^ den 16 November,
1Ó44. door de Heer Huftaart , den 8

„ September, i6yö.

5»

„ Geen Becftiaal ; 't zy van Runder-
vee. Buffels, Paarden, Varkem,t^c.

„ in deNegery te weiden, op peene,\o\-

„ gens voorige Placcaten , by de Heer
„ Artus Gyfels , den 12 July 1Ö33. i,^-

,, rcnoveerd, door de Heer DeFlaming,
„ den II May 1648. Zi May 11549.

„ en door den E. Jercmias van FHct,

„ primo December, 1682.

•>•>

1693;

Die Kocbeeften houd , ofte na-

„ maals krygt , zal niet vermogen , hec

„ Suyvel na zyn goeddunken te verko-

,„ pen, tot Züodanigen prys, of aanwic
„ hy wil, maar moet elk gerieven, die

„ ecrfl: komt , voorde volgende prys,

„ als te weten j de Boter iRyxd. 't flp,

„ Soete-melk de flapkan 6 lluyv. Karne-

„ melk 2 ituyv. de flapkan 'j'waar naar

„ haar alle Veehoeders zullen hebben
,, ie reguleren : door de Heer yiaming,

„ den 25 May, Ao. lóyi.

„ De Broodbakkers hier in Amboina,

„ zullen voortaan een brood van 2

„ lluyv. 1 5 oneen fvvaar moeten bak-

„ ken , in plaats van i o oneen , agter-

„ volgens 't Placcaat van de Heer 'jan

1 i 2 van
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„ van Dam, \66f. en Re/oluiie vm den

\6 Augultus 1Ó7Z. door de E. Heer

j^nthonio Hurdt.

„ Ook werd wel exfrejfelyk verboden

,

als dat 'er naar dezen ,
gene Haven

„ met Paarden langs Hccrcn Straten ot

„ wegen zullen mogen ryden j maar

„ dezelve eenclyk by de toom lydcn

,

om alle ongelukken voor te komen.

5)

W

»

»»

„ Alle Grond, of Erf-brievcn j moe-
ten binnen 6 maanden ter Secrclaiye,

„ om te boeken ,
gebragt werden , op

„ verftek van die Erven , êcc. door de

„ E. Heer Anthmy van den Heuvel^ z i

„ Jugujius , 1638. geèmaneetd door de

„ E. Heer Robbertus Padbrugge , den

„ zi Jpril l68j.

„ Niemand mag cenigc vafte Goede-

„ ren verkoopcn, verruilen, nog ver-

„ panden, als, ten overltaan van twee

„ Gecommitteerde Scheepenen^ en Secretar

„ ris , op verbeurte als boven. De Heer

„ ylnthony van den Heuvel , den zi Au-

„ gufio, 1Ö34. en Gerenoveerd door den

„ Heer PieierMarville^ynmo Juni \666.

j, en door den Heer Cops den 10 Janu-

„ <?;•/, 1671.

„ Niemand zal met ccnige Tecrlin-

„ lingen , Steenen , Kaarten , ^c. of

„ Weddingc op het Spel van andere

5, luiden Dobbelen of Wedden , op

„ pene by Placcaat van den E. Heer An-

„ thony van den Heuvel, den f Oélober

j, 1634. cngerenoveerd zz Januari , 1644.

j, ó Juni 1667. den 16 Januari IÓ74.

„ Een iegelyk werd gelicentieerd , na

„ drie dagen dezer publicatie, alle onge-

„ ringde verkens op Ibaac te ichie-

„ ten , of dood te flaan , zonder dat

„ den Eigenaar daar iets op te pretende-

„ ren zal hebben , agtervolgens 't Plac-

j, caat , by de Heer Jan Ottens den i f

„ Juni 1637. Gerenoveerddoor denWctv

„ Demmer , den 6 Februari i Ö44. de

j. HeerDe Flaming , den p Oclober i Ó47.

„ de Heer Hujiaart den i^Juli i6f<5.

„ de Heer Jan van Dam , den zy juni

„ i6<5f. de Heer De Vicq den zj Juli

„ 1678. den II May, 1680.

„ Niemant zal cenigcrhandc Schitft-

„ geweer aan Indifche Natiën verkoo-

5, pen, o^ pane van confiJcAtie van alle

„ hunne middelen , en daar en boven

„ nog zfJaren in de keten te arbeiden,

„ door de Heer Ja» Ottens ,14 Augu-

„ Jlus 16 IJ. Gerenoveerd door de Heer

„ De Flaming , den Z7 April i6f4. en

„ door de Heer Padbrugge den zz April

„ ió8}.

S C H E
„ Niemand zal cen'ige fpecie vin Mufi' i(,^^,

ten vervoeren , op verbeurte van de
zelve, en daar en boven, loooRyx-
daalders voor de eerile rcize , en alle

zulke verdcie Ihaftc , als vereyfchc

werd , door de Heer jan Ottens den

13 Maart 1640.

„ Niemand zal eenige NageUOUe^
loflc Nagelen, Kroonen, NagelkranJJen^

Nagel-Jlangen , of eenige andere ver-

fierfelen van Nagelen, uyt Amboina,
na Batavia , of elders , vervoeren , of"

vcrlcndcn , op pane van 1 000 Ryxd.
,

en daar en boven nog n-ar exigcntie

van Saaken gcltraft te werden j door
de Heer jan Ottens , den 30 Maart,
IÓ41. Gerenoveert door de Heer Dt
yiaming den p Maart 16fo.

„ Die Lorrendrayers , vervoerders ,

„ of Verkoopers van Nagelen weet aan

„ tewfen, zal genieten de helft van

„ de gchecle Condeninaue , daar uyt te

„ volgen , met veri'wyging van zyn
„ naam , door de Heer Hurdt den 9
„ November 1677.

„ Die Geld wil vervoeren , zal eerft

„10 ten 100 aan den Ontfanger beta-

„ len , op verbeurte van 't te achterha-

„ lenc Contant , en 1000 Ryxd. boven

„ dien , door de Heer jan Ottens dea
„30 Maart 1Ö41.

„ Niemand zal op eenigenSo;;</^^,of

„ andere Feeftdagen , zig uyt de Kerk^

„ of uyt de Avondgebeden ox\t[\oudcn,o}^

„ verbeurte , achter-volgcns 't Placcaat

„ door de Heer Demmer den 11 \anuari

,, 1644. cngerenoveerd den zi May 16fo.

„ den 3 April 1674. den 16 November

„ 1678. 30 juni 1081. en dooor de

„ Heer Padbrugge den 30 januari

„ 1683.

„ Die gedurende de Pr<'«'/ViJ/;V, ecni-

„ nigcn Itarkcn drank tapt, drinkt, ^r.

„ zal voor de eerltcmaal verbeuren iz

„ Ryxd. , voor de tweede reyfc zf
„ Ryxd.j en voor de derde rcylegely-

„ kc zfRyxd., en arbitrale Correctie^

„ Geen Tapper, of Herbergier, zal i-

„ mand des Sondaags , of op andere

„ Fecjldagen , voor de klokke 4 uuren,

„ en na de naarmiddags Predkatie ; en

„ des wcrkendaags , des avonds na de

„ klokke 7 uuren , tappen , op verbcur-

„ te van 3 Ryxd. voor ydcr /)«yóo«i iu

„ welke boete ook vervalt 'ider Compag-

„ nies Dienaar, die dit Gebod overtreed,

„ door de Heer Demmer den 2 1 januari

„ KJ44. en gerenoveerd door de Heer

„ Hurdt, den \o januari 1688. en den

„ 5 Apiil 1 (J74. de Heer D» Ficq den

»7
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35
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33
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IJ ]uli f \6j9. de Heer Speelman

,

den ^5 Jfl//«i7r/ 1082. en door de E.

Heer Robbertus VaSmgge , den 30

januari ip8}.

„ Geen Wnnrd, of Herbergier , zal

eenig Compagnies Dienaars {escepto

die van buyten pla4tfen komen:) mo-
gen Herbergen , of Sitplaats vergun-

nen na de klokke feven uuren , des

avonds, Of pa'ne » van 5 Ryxd. voor.

yder perfoon , in welke boete ook zul-

len vervallen alle perfoonen^ die in ?.o-

danigen huifen (na de gemelde tyd)

werden gevonden. Door de Heer Dsm-

piir^ den. 2.1 JaM^il'^H-

„ Den dag van Awboinaas verovering

op den z 3 Februari te vieren , o^pee- .

ne van 6 Ryxdaalders i door dè Hecy
Demnier , den 1 8 Februari \ 64f • ge-

renoveerd den 10 Februari i6jf. en

14 Februari ió8o.

169J.

33

5?

J>

J3

33

3»

33

33

33

33

33

!»3

>3

„ Die alhier

Erven of

>3

33

33

33

33

53

53

33

33

53

99

53

33

33

5)

53

33

33

33

33

!>3

33

33

»3

53

3'

53

53

3
53

in de Negery j ccnige

, vji Gronden , in cygcndom

heeft, zullen dezelve, binnen zrnaun-

den behoorlyk doen Bcpaggeren, op

de ftrek kingen , conform de rdyingen

voor dato gelleld , op pane van 10

Ryxd. voor de cerlte twee maandeaj

voor de volgende twee maanden zq

Ryxd.^ en voor de derde twee maan-

den 30 Ryxd. en als. dan nog onbe-

pafTgcrd gelaten werdende, zullen zo-

danige gronden, of ^Erven, weder aan

den Heer vervallen.

,,.Een ygelyk zal 4c gemecne wegen

j

of Itraaten , omtrent hare Woonin-
gen , behoorlyk fchoon houden, en

gene vuiligheden in dezelve , nog

voor andere Lieden Huyfen , Paggers,

8cc. uytwcrpenj op />(7<?«ir van t'elkcns

een Ryxd. te verbeuren , door 4.e

Heer Denimer den 6 Februari 1644.

en gerenoveerd door de Heer Huftaart

den 18 J«/i löf6. ultimo Mey \66%.

en door de Heer De l^'icq den ij ]mi
1078. II Mey 1080.

„ Een Chrrjlen Verfoon^ zal gccnËy-

zit j oi Concubine ^ onder \v:\t pretext

het ook zy, in iemands of in zyn ei-

gen huis houden , op peene van 100

Ryxd., voor de ecrfte maal, zoo Ryxd.

voor de tweede, en 300 Ryxd. voor

de derde reife , en de Concubine , boven

arbitrale correctie , voor zekeren tyd , in

een Tugthuis gebannen, of anders een

Slavin zyndc , aan den Heer verbeurd

werden. Door de Heer Demmer den

\6 November i<544 gerenoveerd^ f
Maart 16fo. 5 April 1674.

„ Eenig Heiden , Moor , of andere

Onchri/len , met een Cbrijien-vroww

(getrouwd of ongetroudzynde
:

) boe-

lerende , zal voor de eerftc maal ver-

beuren f00 Ryxd., en voor de twc-

de , met de dood geltraft werden,

door den Heer Demmer^ den 16 No-
vember 1644.

Niemand zal eenigén particulieren

Handel ^'tzy voor hem zelfs, of voor

andere,«mogen doen j óp />««* van

deporiement ^ en Confifcaiie\o.n alle7y-

ne verdiende Gagie , en verhandel-

de Goederen , en daar en boven nog
voor oribecjuïiam na 't Vaderland ge-

zonden werden.
! .ij...- I.

„ Niéttiafid mag particulieren Handel

doen, met Vrye Lieden (die 't zelve

toegelfaan js:; o^ pcene voorfz. door

de Httv' Generaal l^'an der Lyn , den

zf Jpril i6jfj. Gerenoveerd den i^
Maart i6j6..

j. Niemand zal in plaats 'van cénigtf

oude vervallen, of in de

j, de Huis-muuren ,

„ een ander mogen

„ voorweten,

Wég ftaan-

of Paggers , Is'c.

maken , buyten

en Licentie , van de Rooy-

meejlers , door de Heer De l^iaming'^

den zo September 1 047. •

„ Die "eeriig^ 'f7«r/ ', ö? Hinden ,' o£
ander wild lee , buiten Confent van
den Heer Gouverneur vangt . fchict^

Sic. verbeurd voor de cerlte maal fó
Ryxd. , voor de tweede maal

, gegees-

feld , en voor de derde maal gegees-

feld en gebrandmerkt, en 10Jaren in

de Ketting geklonken te werden j

door de Heer De A laming zo Septem-'

ber 1647. Gerenoveerd éca ij A/aart

16Ó1. 10 Januari ï6S^.

,j Niemand zal aan ccnige Schepen,
van Batavia komende, mogen varcn,^

voor dat dezelve, door den Fifcaalge-

vifiteerd zyn , op peene van Z4 Ryxd.
door de Heer De Vlaming Zf Novem-
ber 1647. Gerenoveerd jo januari

1683.

„ Die ccnige jonge Spruyt, ofPlan-
tagie fchend , of de Bepaggering der

zelve breekt , zal op 't fchavot ge-

'gccflcld werden , door de Heer Dt
Vlaming , den 11 November 1648.

Gerenoveerd door de Heer Padbrugge

^

30 Januari 1683.

53 Niemand zal Oebat ontrent de iS**-

ro's mogen werpen , op peene van ar*

bitrale Correctie , door de Heer Dt
ylaming, den 16 Februari l6ƒI.

li 5 Alle
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Alle wilde Nagclboomen zullen

moeten werden uytgeroeid,dog idcr,

de onder zyn Campon Ibuindc, op/)?^-

»e van ji Ryxdaalders. De Heer Z)f

Vlaming^ den p Maart i6j"o.

55

5»

S C H
November lóf/.

1Ó74.

E
Geremveert ^pril ,6p3.

5»

jj

55

55

55

55

55

55

„Niemand zal ecnig Buskruit mogen
verkoopen , of verruilen , verfchen-

ken , ficc. , op feene van Lyflb afFc j de

Heer De ^ laming^ 9 juli i6fO.

„ Niemand zal Vloeken , of Swee-

ren , op peew van met fo flagen ge-

leerd , of 6 Ryxd. voor de eerde,

100 flagen ofte 12 Ryxd. voor de

tweede, en 200 Hagen ofte 18 Ryxd.
voor de derde reize , voor de Armen
te verbeuren. De Heer De ^ lan/htg,

den 11 Noverab. irtf j. Gercnoveetd

den 3 ylpril 16j^. en den ^o januari

.168}.

„ Ider Getrouwde zal apart ^ en niet

met andere onder een dak , woonen

,

en dati doen, ot^ paene van fo Ryxd.
voor de eerlte, 100 voor de tweede,

en 100 Ryxd. voorde derde maal, en

daar en boven nog een jaar in de ke-

ten geklonken te werden. De Heer
De yiamittg, den 13 juni 16ƒ4.

55

55

55

55

55

„ Geen ChriJIen zal fig laten Btfnyden^

op fecne van den Bejnyder , zoo wel
als den Befnedenen^ aan den lyve, of

wel 't leven gedraft te werden. De
Heer De flamingo den 6 Mey ^ lój'p.

Gerenoveerd den 3 Jpril 1 674.

„ Niemand zal van Soldaten , Ma-
troofen , &c. mogen kopen , eenige

materialen; 't zy Tjer
.^
Tbin^ Spaden^

Schoppen , of a:ndcre diergelyke ; op
peene^ zo wel den kooper^zls den ver-

kooper aan den lyve, ook wel aan 't le-

ven gcdratt te werden. De Heer
Htiflaart ^ den 5 November i6f6.

„Niemand zal buiten zyn befcheiden

plaats mogen vernagten , op peene van
6 maanden in de Ketting geklonken
te werden.

55

5»

„ Die eenige Duyvels-beelden ontdekt,

zal 2f Ryxd. genieten. De Heer
Hujïaart den zp Scptcmb. lóf/.

„ Die eenige 'ƒ Compagnies Houtwer-

ken ontvreemd, zal 6 maanden in de

keten geklonken werden. De Heer
Hujiaart ^ den l6 Novemb. l6^j.

„ Niemand zal eenige Dieven huis-

veften^ oï de behulpGime hand bieden,

op peene van met de Dieven^ een ge-

lyke drafFe te ontfingen. De Heer
Hujiaart den f April 1660.

„ \y\tDieveiy ontdekt, en aanbrengt,

zal 100 Ryxd. genieten.

55 Die '5 Compagnies Kalk Jleeld , een

vry Perfoon zynde , zal aan een paal

gegcefleld werden , en een flaaf zyn-

de , daar en boven verbeuren 1 2 Ryx-
daalders. De Heer Cops den 1 3 De-
cember 1663.

„ Die vuur in Coescoes, of andere op-

gedroogde Bofch-plaatfen , dookt, zal

6 maand, in de keten geklonken wer-
den. De Heer Hujiaart , 28 Sep-

tember 1660.

„ Geen Balifche Slaven zullen hier

„In wiens \Vooninge,Thuyn, Erf,

„ 6cc. Duyvels Beelden gevonden wer-

„ den, zal met den Swaarde ter Dood „
„ gedraft werden ; en de Radja's of i

j, Orangkajen^ die kennifle van de ver-

t

berginge gehad , of zelfs Duivels-dienfi „
5, gedaan hebben

,
gedeporteerd , en uy t „

„ Amboina gebannen werden,dog fchool-

„ meeflers^ daar van kennide hebbende,

„ en 't zelve verfwygende, zullen voor al

„ haar leven in de Ketting gebannen
werden. De Heer Hujiaard den z6

k'erkogt werden , als aan
Vreemdelingen , die dezelve weder
vervoeren ; op verbeurte van dezelve,

en arbitrale CorreSlie. De Heer Mar-
ville. Den zp Maart 1666.

„ Alle

kleen

hun ,

Vaartuigen

5

na

, 't zy groot of
aankomen , zullendie hier

verloop van drie uuren,

moeten aangeven ; op verbeurte voor
de grootc , voor elk uur verfuymens,

10 Ryxd., en voor de kleine zRyx-
daalders ; dog na verloop van 3 maal

24 uuren , niet aangegeven zynde,
zullen zodanige Vaartuygen en Goe-
deren verbeurd zyn. De Heer Hurdt^

den ip Auguflus i66j.

55 Die zonder Confent van de Heer
zyn medeGouverneur vertrekken

verbeurd. Placcaat als boven.

55 Een iegelv

55

55

J5

zal zyne Vaartuigen

,

Örembay , &c. verfeekcren , dat 'er

geen Slaven mede wegloopen, op/ef-

«f van 3 Ryxd. voor een OrfW7^«j,ett

een Ryxd. voor een Parahoe , die

door de Borgerwagc aangehaaltwerd.

De Heer Hurdt, 10 Juni 1668.

Zo
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1693. „ Zo met imands Vaartuyg gcvlugt

„ werd, zal den Eigena.ir van 'c Vaar-
' „ tuig, een derde aan den Lyfheer, van

„ de gevlugte Slaaf, moeten betalen.

„ De ticcr Hurdl j den 10 Juli i6ö8.

„ Geen Timmerlieden , Sec. zullen

„ hare Geycetjchappen vcrkoopen , ver-

„ ruylen , en verpanden , 6cc. op peene

„ van 14 dagen in 't donker Gat te fit-

„ ten , en een maand Gagie. De Heer

„ Hurdt ^ den z6juli 167Z.

,, Die 's avonds na 6 uuren nodeloos

„ 't zy op de Rheede , of aanland,

„ fchict , verbeurd voor een Kanonfchuot^

„ 18 Ryxdaald.,cen Basif Ryxd., en

„ voor een Roerfcboot 11 Ryxdaalders,

„ dog , meermalen daar op bevonden

„ werdende , fvvaarder (IrafFe. De Heer
„ Hurdt , 13 Februari i6y^.

„ De Borgerwagt , zal alle famen-

„ rottinge Itcuren , en de principaaljle

„ in verfcekering nemen. De Heer

„ Hurdt , den 1 5 Februari 1 574.

„ De Amboineefen^ fchoon al onder-

„ trouwde , zullen geen vleefchelyke

„ converfatien of 't zamen -Woningen
„ met den anderen hebben , voor en al

„ eer wettelyk getrouwd zyn , op peene

„ van if Ryxd. , en arbitrale Correcte.

„ Dog een Amboinees^ een dogter bui-

„ ten weten der Ouders bepraat , en bc-

„ ilapen hebbende , zal dezelve Trou-

„ wen , en fo Ryxd. verbeuren. De
„ Heer Hurdt, 5 Jpril 1674.

„ Die Madat rookt , zal 6 Rysdaal-

„ ders verbeuren , en gclcerft werden

,

„ en die dezelve verkoopt, of imandtcr

„ hand fteld , verbeurd voor de eerfte-

„ maal i z Ryxd. , voor de twcedemaal,

„ en de derde reize , t' elkens mede 1

8

„ Ryxdaalders, en een jaar in de keten

„ geklonken te werden. De Heer

„ liurdt, II Oclobcr 1674.

Die zyn Nagelen agter wegen houd,

„ en niet ter fchale brengt , verbeurd

„ dezelve, boven verdere ftrafFe. De
„ Heer Hurdt, 6 Maart 1675.

), Die een Slaaf opvangt , fal daar voor

„ 10 Ryxdaalders, en voor de kop van

„ een der zelver y Ryxd. genieten. De
„ Hqcv De f^icq, i 2, Juli. Gerenoirert

„ 17 Juli 1685.

5, Die Lyfeigene (al waft maar voor

„ een nagt
:
) herbergt , of aanhoud

,

„ zal voor yder der zelver verbeuren

„ Zf Ryxd. De Heer Hujiaardt , 14

KEN. 2jS
„ Juli 16f6. Gerenoveerd 10 Februari 1693.

„ 167P.

„ Geen Moorfe rroutve mag van haren

„ mun loopen , op peene van in 't Tugt-

„ hays gclloten te werden , en den aan-

„ houder der zelver fal 2f Ryxd. ver-

„ beuren , of anders aan den lyve geftrafc

„ werden. De Heer De f/icq , den 4
„ Januari ió8o.

„ Die iemand flaat, ofte werpt, zon-

„ der bloed te laten , verbeurd ; Ryx-
„ daalders, en bloed latende 6 Ryx-
„ daalders. De Heer Cornelis Speehnan,

„ den 17 Februari i68i.

,, Die een Mes trekt , om iemand

„ uyt te dagen , zal gegeefleld , en een

„ fneedc in de wang gegeven werden,

„ als boven. Die een mes trekt , en

„ daar mede iemant quetlt , zal gegees-

„ feld , op de wang gebrandmerkt , en

„ 6 Jaren in de keten geklonken , of

„ ook wel met de dood gellraft wer-

„ den. Als boven.

„ Die iemand verradelings quetft, zal

„ fwaarlyk aan den lyve, of wel mee

„ de dood geltraft werden. Als bo-

„ ven.

„ Zoo een Matroos een ander dood

„ fnee , of ftak , zal dezelve met de

„ koorde, of wel fwaarder ter dood ge-

„ bragt werden. Als vooren.

„ Een Herbergier zal de gene , die

„ iemand in zyn huis, of ftoep, quetft,

„ terftont aangeven , op psene van 40
„ Ryxd. , en verlies der Tapneeringc

„ voor 6 maanden. Als boven.

„ Alle Herbergiers zyn gehouden de

„ Quetfers, die zulks in hare huyfen,

„ of ftoepen doen , te vangen > op vcr-

„ beurte van loo Ryxdaalders. Als

„ boven.

„ Etnig Matroos, Soldaat, Waard,
„ Sec. die eenig Gevegt aanfiet, zon-

„ der fchciden, zal li maanden of lan-

„ ger in de keten geklonken werden.

„ Geen DoodOagers te verfteken , of

„ weg te helpen, op verbeurte van 100

„ Ryxd., en arbitrale Corre^ie.

„ Die den dienll van de E. Compagnie

„ verlaaten, daar uyt weg loopen, naar

„ andere natiën , zullen gegeefleld en

„ gebrandmerkt , mitsgaders 10 jaren

„ in de keten geklonken werden. Als

„ boven.

Wie
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„ 't zy Matroos, Soldaat, ofte Ambagts-

„ gezel , die zig van zyn belcheidcn

„ plaets, in 't bol'ch onthoud, den Fi-

„ /caal opbrengt , ofte aanwyft , zal daar

„ voor 2 Ryxd. genieten , 't welk den

„ Bofchlooper op reekening zal wer-

„ den gclteld.

35

3>

5»

3J

53

33

33

33

53

53

55

35

53

33

33

33

33

„ Die cenig Lyfeigcn in houtc , of „
yzere boeyens , &c. fluit , verbeurd i „
voor de eerlte maal loo R-yxdaalders, i „
en de tweede maal zoo Ryxdaaldcrs, i „
en voor de derde maal 300 Ryxd.,:,,

met corififcatie dier Slaaf. Door de Ed.

Heer Robbertus Padbrugge , den
5

Mcy 1083.

33 Niemand zal ecnige vrugten , bui-

ten Confent van den Eigenaar , uyt

imands Thuin mogen halen , op pee-

ne van 2f Ryxdaalders , en verdere

correctie. De Heer De Flamhig den

9 Maart 16^0.

„ Niemand zal eenige Gronden, Er-

ven, Huilen, &c. mogen verkoopen,

als voor twee Gecommitteerde Schepe-

nen, en zal den Verkooper, voor het

doen van afftant , een tranfport laten

pafleercn , op peene van 100 Ryxd.,
voor de eerfte , 200 voor de tweede

maal , en derde maal befyden de Con-

fifcatic van huis , erf, &c. arbitralyk

gellraft te werden. De Heer IVillem

•van der Beek , den 14 Noi-embcr \6^\.

Gerenoveerd 1671. in Januari.

„ Niemand zal de Luiden, van 't Ge-

bergte komende, in 't gemoed treden

om hunne Waaren af te koopen , en

dezelve weder ten dierften,op deBa-

Hiar te verkoopen , op pecne van f
Ryxdaalders , en arbitrale Correctie.

De Heer De l^laming , den p Maart

löfO.

j. Alle yimboineefen moeten in hun-

ne Negeryen woonen , zonder formele

bofchhuijen te maken , op pecne van de

dood ; de Orangkajen
., die zulks niet

bekend maken , zullen gedeporteerd
.^

en voor al haar leven, uyt deze Lan-

de gebannen werden. Door de Heer

Hufiaardt .y den 28 J««/ lófS. Gere-

noveerd , door de Ed. Heer Padbrug-

„ ge., den 2 Februari löSö.

„ De Vaartuigen, die aankomen, of

„ afgaan , mogen geen Recde , als voor

„ l-'ictoria, aandoen, dan by hoogdrin-

„ gende nood , op fware llruffe , en boe- „
„ te van loo Ryxdaalders. De Heer ,,

„ hurdtj \() Jugujii 1667. !„

„ Alle vreemde Natiën , 't zy van 1693,

AlaleyerSy Javaanc», Chinefen , Bou-

tonders, i^c. (geen van de zulke uyt-

gezonderd) zullen hun na het uytein-

de van dit lopende yl/of/'è;;, hier laten

vinden, nog, vertrokken zynde,oyt
weder kecren, 't zy ook onder wat
pretext het zy,alseenelyk die, dewel-

ke alhier 6 jaren gerefidccrd , en t'fe-

dert altoos hier vuur en ligt gehou-

den hebben, o^ peene van vooral haar

leven in de keten geklonken te wer-
den, en verbeurte van alle haar Goe-
deren , met welke llraffe ook gepunt-

eerd zuWcn werden, alle '^ Compagnies

Onderdanen , die eenige der voorfz.

natipn hier komen aan te brengen. De
Heer De Vlaming ^ den 10 ]uH iö}'4.

Gerenoveerd den is>yJugnf[. i66y.

„ Niemand mag buiten Co«/f///, eenig

Ainboinees of Ccrammer aannemen , ot

huuren , om na Bouton .^ Java., en

Macajfer., &c. te varen, op peene van

arbitrale Correctie , of wel fwaardcr

ilrafte, zoo wel voor de gehuurden,

als huurder. De Wqcï Lurdt^ i^Au-
gujli ió6j.

„ Die op het Haanegevegt betrapt

werden , zullen de Haanen , Gerced-

fchap, en 3 Ryxd. verbeuren > dog,
een ilaaf zynde

,
gelecrll werden > in

gemelte Boete zullen ook vervallen

die gene , dewelke op hunne gron-

den , of in hare Pagger.s al zulke wed
Spellen gedogen. De Heer J^urdtj

13 Februari 1074. Gerenoveerd door

de Ed. Heer Padbrugge, den 14 Alay

1680.

„ Alle Matroofen, of andere, die zo

hardnekkig zyn, dat zy haar Quet-

lers niet willen bekend maaken op

de eerfte afvrage, zullen, boven hec

Mes-trekken , zodanig geftralt wer-

den, of zy een ander zodanig gequecil

hadden i en zo een hardnekkige, ko-

mende te fterven , zal zyn lighaam

aan de Galge gehangen werden.

De Heer Speelman , den 2
3 Januari

1682'.

„ Die genegen zyn eenige Slaven of

Slavinnen vry te geven , zullen daar

af kcnnifle doen , om geoordeeld te

werden , of dezelve buiten lalte der

gemelde vrydom mogen vergund

werden, of niet , en zal ook rcflectis

moeten genomen werden, ot zodani-

ge lyfeigaie voor hun , of ook wel

voor hare vrouwen , en kinderen , be-

quaam zyn, de koft buiten lalle der

Diaconyt te konnen winnen, tenmin-

(Icn voor 6 jaren, gelyk 't zelve ook
moet

^

f
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t693- » ''^^^^ verftaen werden , met alzulke

5, lyfeigencn, diehunnenvrydom komen

j, te koopen»

„ Geen Actens van vrygcving , of

J5
vrykoping van Slaven mogen werden

„ gepajjeerd^ als by den Secretaris , mits

j, dat defelve als dan , door twee Ge-

„ committeerde^ en voorn. Secretaris on-

„ ondertcekend werden , waar van een

„ pertinent protocol ter Secretarye zal

j, werden gehouden: door de Ed.Heer

„ Gcnerael Speelman. Als vooren.

,j'Die ecnige lyfeigencn wil vrygeven,

j, en buiten alle ilavernye (lellen , moet

„ zig reguleren na 't gene de re'pective

j, Secretariffen , en Notarijj'en , haar ko-

„ men voor re houden , volgens de re-

„ folutie van de hoge Indifche Regeering.,

„ de dato 5 May löStf. en ultimo Febrii-

j, ari., a\h\cv Gepubliceerd ; op p^eiie ^ dn
j, hare Boedels by de Weeskamer of

„ Curator ad lites , niet zullen werden

j, aangenomen.

„ Niemand vermag cenig Huys,

j, Combuys , Loots , of andere Gebouw,

j, oprigtende , dezelve anders dan met

„ pannen te dekken ; op p.-eiie van de

j,
zelve Gebouwen onder de voet ge-

„ fmctcn te werden. Volgens Placcaat

„ van de Heer Gouverneur De Haas , de

„ dato 2.6 Augujlus 1687.

„ Die des avonds na 9 uuren, de

j, gemene wegen pafTeerd , zal by aldien

„ 'er geen brandend ligt by hem ge-

5, vonden werd , opgevat , en tot des

„ morgens in de Borgcrwacht geconfi-

„ wwy/, mitsgaders voor een Brandftig-

„ rcr aangcfien, en na exigentie van faa-

„ ken , arbitralyk geftraft werden j

„ uytwyfens het Placcaat van den Heer

„ Gouverneur Dirk de Haas ^ de dato 16

j, Desember 1687.

„ Dlejavaaneii^y Makyers ^ Balyers^

j, Boutonders , ofte hare onderhoorige

,

„ mitsgaders Slaven van die Sexe , hoe

„ jong die ook zoude mogen zyn,met

„ zyn vaartuig hier aanbrengt , zal zyn

j, Vaartuyg met de inhebbcnde Lading,

j, niet alleen verbeuren } maar daar en

j, boven voor al zyn leven in de keten

j,
geklonken werden > en een igelyk

,

„ van wat Haat hy zy , mitsgaders de

j, vryc Handelaars , werden verboden

j, de zelve hoe jong geineltc Slaven ook

), mogtenzyn, teverkoopcn, op vcr-

j, beurte van dezelve , mitsgaders 't

„ Vaartuyg , daar ze mede aangcbragt

5, zyn, daar en boven arbitrale Correc-

„ tic: Uytwylens het Placcaat van den

TweedeDeel.

K Ê R sn
Ed. Heer Go/rjaneur Dirk de HaaSj 1693,

de dato zo April 1688.

„ Imand cenig geld , op het Nagel-

„ gewafch by de Inlanders uytfettende,

„ hooger als tegcns den ordinairen In'

„ trefi , in de Batavife Statuten vervat ^

„ zal , by zoo verre hy een Compagnies

„ dienaar is, en de penningen zynerW-

„ minijlratie daar toe gebruykt hcett,

„ boven verbeurte der 7e;ve ,
gedepor'

„ teerd, en , na de groote van het Ca^

„ pitaal ., in de keten geklonken wer-

„ den: Mii\- Burgers ^ Alardykers , of

„ Chince/en zyndcj li^iar uytgezette C«ï-

„ pitaal, CU de ware helft van dien daar

„ en boven verbeuren : Volgens Plac-

„ caat van opgemeken Heer De Haas ^

,, de dato io April 168S.

5, Die eenig geld,of Koopmanfchap-

,, pen, AAn Keffingers , Ceram-Lauwers^
„ en andere daar om her gelegene vol-

„ keren , 't zy in trocqueering van MaS'

„ fooy.y of anders, ficerd^ zal in dat kas,

„ geen regt gedaan , maar afgewefcn

„ werden: Uytwyfens het P/«^t/ï<^; van
meergemelde Heer Gouverneur Dé

5> Haas voorfz.

„ Die eenigc SuperJIitieufe dienJlen^o£

,j Duyvelfche Offerhanden in de GerefoT'

„ meerde Kerken , onder dit Kafleel gc-

„ hoorende, of ook op de buitenplaat-

„ fen doet , zal volgens Placcaat van de

„ Ed. Heer Commijfaris De Haas , de

„ dato iz Februari 1689. aan den Ly-
„ ve , of wel aan 't Leven geftrafc

werden.
5)

„ Eenig Handelaar met zyn Chialoep

„ van Batavia , Banda , Ternaten , of

„ MacaJJ'er y hier aankomende, vermag

„ voor de gedane viftte van den Fifcaal ^

„ niet aan land te komen , en van hier

„ willende \xrtrekken, niet nac de ge-

„ danc monlleringe weder aan land te

„ keeren , als by hoge nood, op p£ne

„ van de Chialoep , met de ingeladene

„ Goederen , te verbeuren j uytwyfens

„ het Placcaat van bovengemelde Heer

„ Commijfaris de Haas , de dato Zi

„ Maart löSp.

„ Niemand vermag Vifch , of eeni-

„ ge Ectwaarcn , buiten de Bafaar té

„ verkoopen, en die dezelve iemand

„ afdwingt te verkoopen , zal ten

,, exempel van andere , en ook wel aan

„ denLyve, geftraft werden. Door
„ oïïs gepubliceerd den 9 Juni i6pi.

„ Die eenige Vuylni» uytwerpt op an-

„ dere plaaticn , als in de poel Way fi-

„ tar, aan de ÏFay Tomo , aanftrand)

K k of
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of de wallen van haar aarde , komen
te ontbloten , zullen de eerfle maal

een, en de tweede maal 5 Ryxdaal-

ders verbeuren , mitsgaders de derde

maal, boven een boete van 6 Ryxd.
arbitraal Gecorrigeerd werden , als

boven. Door ons in tlatu 1 1 Juli

1691.

ó H E

»

„ Die zyn Doopnaam veranderd of fig

anders, als met zvn bekende naam in

ccni^ pidlycq Gefchrift laat noemen,

xal de ecrrte maal 10 Ryxdaalders,

de tweede maal io, en de derde maal

fo Ryxd. verbeuren , maar, bedrog

daar mede willende uy twerken , als een

Falfuris geftraft werden , welke ge-

lykc ftraffe de Mooren en Heidsnen m
zodanigen kas mede fubjeft zyn.

„ T>Q \n\nr\di{c Dorpsvoogdcrt.) moeten

„ laten ondcrfoeken, of en waar 'er ƒ«-

„ gitive Slaven , of ongelicentieerdc per-

„ foonen, in hare DiftriSlen fig onthou-

„ den, en, die vindende, de zelve aan-

„ geven , op pane , dat die gecne, in

„ welkers Limilen, Huyfcn, of Thuy-

„ nen , van dat geboefte gevonden

„ werd , en fig van Ignorantie , zelfs , des

„ gevergr, onder Ecde niet kunnende

j» purgeeren^ vooreen Fauteur van zoo-

j, danige fiigitiven , zal werden aange-

j, fien.

„De Vlaccaten door de Èd. Heer Oud
Gouverneurs Antboni Hitrdi , en Rob-

bertus Padhrugge , de dato 1 1 Oêlober,

1674. 4 Mey 1686. , tcgens hec

Toppen , Speciën , Rookcn , en

nuttigen van jlmfioen oi Aladat^ 't zy

op wat manier 't mag wcfen, die de

zelve verkoopt , venU.ld , verlchcnkf,

Sec. zal de cerilc maal 10 Ryxd. de

tweede mail fo ,en de derde rys 100

Ryxdaalders verbeuren, en , daar toe

3, onmagrig zyndc,in de keten geklon-

„ ken, en arbitraal Gecorrigeerd wcr^tn;

zullende den Aanbrenger, een vierde

part der Boete genieten. Die op 't

roken van Madat geattrapeert werd,
zal de eerfte maal fo , dog by wan-
betalinge in de ketting geilagcn, en
gefch.ivotteerd , maar Slaven zyndc

,

aanflonds gcgeefield, of gelaarll wer-

den.

reerde Vlaccaten in vollen •vigeur té

houden. Dit door ons Gerenoveerd^^

en Geatnplieerd, den t6 Februari 1692.

„ Diecenigei)«fit/o«j- hoger uytgeeft,

of tcgens minder prys ontlangt , als

tcgens 63 Huivers, zal voor yder van
dezelve zf Ryxd., en die eenig geld

uyt deze provintie vervoerd , zal die

„ penningen, benevens een boete vait

„ 100 Ryxdaalders verbeuren: Uytwy-
„ fens't P/ii^f^a/ dooronsopden T. Aley

„ dtzt%']idixs ge'émaneerd.

Onderjlond,

Gegeven tot Amboina, aan 't

Caftcel Vidona , op Leyti-

mor, dea i8 July , 1693.

Was Geteekend
y

N. SCHAGHEN.

1693:

>»

»
J>

5)

5)

>5

J>

5»

Si

5>

„'t Exce^ffief at^nhoudcn van Honden,

„ is mede verboden, by Vlaccaaf^ van

„ ót Heer Detnmer , in dato zi Januari

„ 1044.': welk mede Itond uytgevoerd

„ te werden , met de gcllelde Boetcns,

„ en het van kant helpen der ongcper-

„ mitteerde of ongetckcnde , werden-

„ dende den Fifcaal gerecommandeerd

^

„ de \i^Qoxa\% geémaneerde ^ en ongealte-

In dit zelve jaar belaften haar Edel- Dm
heden by fchryvens van den 10 Maart Schry-

lópi., om mync loooo Ryxdaalders ,Y,"fj/tl •! IJ L j r 1
Geldon-

(van welke ik elders breedcr fpreke,^cttig
Ichoon 'er by den Landvoogd en Raadopge-

1 2,000 befproken was te nemen) wedcr-f^o^-

om te geven, waar byik zeerbenadeeld,

en ganfch onregtvcerdig gehandeld
wierd , daar ik de E. Maatfchappy een
grootcn dienft in hare verlegentheid , en
my zelven , om haar te helpen, groote
Ichadc gedaan had.

Den 2 5 Februari 1594. belaften haar ,694;

Edellieden weer na de Wegloopers teLaftom-

foeken, op dat d'.e niet mogten toene- f^"' "^"^

men > bevelende in 'c jaar daar aan de jj^**"

belooning voor 't opvangen door de
Eygcnaars te doen betaalen.

Den 7 May dc7.es jaars vertrok ik met Ecrftc

myn Huisgeün van hier , met voorne-y"^'^
men om na 't Vaderland te keeren, ge-schry-
lyk in dit zeh'e jaar nog gefchied is. vers van

A°. i69f. den 25 Februari, belalten *''«'' "*

haar Edelhedcn onder meer andere faa-
^°'^*"'''

ken , dat die van het dorp Liën voor-
taan hunne Nagelen weer op Haroeko
zouden weegen > bepalende te gelykhec
loon , dat de Hecren Weesmecfters van
deVVcefen zouden mogen trekken.

A°. 1695. den cerftcn Maart, fchre- i'^9y-

ven zy zeer ftrcng over de overwigtcn *^"
^^^:

der Nagelen , belaftende , dat ider van^ggj.yg'

de Opperhoofden het getrokkene geld Icn door

voor dezelve weer uytkceren , en aan^^^^fE-

dc E. Maatfchappy goed doen zoude.
^^'^/;J;;|

Zy bclaftten toen ook om Vieter Ni'.yts

voortaan tot de uytroeying der Nagelen

te gebruiken , en den tweeden Luite-

nant De Bevere daar van :e verfchoo-

1

t

i

nen.

Een

f
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Kerk ge-

bouwd

Een van de laatüe werken onder dci waarom zyn Ed. ook in 't algcmein hier

bemind wicrd.

De faaken der E. Maatfchappy heeft

zyn td. hier zeer wel en tot genoegen i

ïCij'y.

'Heer Schage/:s bcitier gemaakt, is dcje-

Kerkoe- gcnwoordige Malcvtlche Kerk. De
vorige

ige

was maar van 90
,
dog decze

heeft zyn Ed. van 100 voeten lengre, maar ook zyn eigen belang zo wel waar-

en 60 voeten breedte genomen , heb-

bende ieder Galdery aan wederfyilen de

breedte van 1 f, en het middellle deel van

de Kerk 30 voeten in de breedte.

Zyn Ed. heeft zé A^. 169 f. al begon-
nen, dog niet voUoyd,dat na zyn Dood
door den Opperkoopman,enGclagheb-
ber, de Heer Cormlis Stul ^ A°. lóp/.

de Dingsdag,was de Heer Sf/.'rt^/'(?« nog boomtjes uytroejen , en zig voortaan

gelchied is

De Heer Ao. 1 6p6. den
5 Juli, 's morgens, zyn- j

iaioelo in gefchil

Scha-

ghen's

Dood,
en de

Goude _ _ _^
.

Penning zien , van 't welke zyn Ed. zeide , dat
ter Ge- • - -

-

dagtenis

gegeven.

genomen , dat men oordceld , dat hy wei
1 00000 kyxdaalders hier van daan ge-
voerd heeft j dat zyne eifgenamen beft

zullen weten.

Haar Edelheden bevelen ook in Zy-Uidd:-
nen tyd , als middelen om de Nagel- Oeg- !en , tot

Ik-n te verminderen, dat men de MocV-^.'^'™"*

nagelen, op Hila in voorraad zynde,j"i4^i
verbrundcn, de Nagel-boomen,tot As- gelen,

in ijefchil , omvellen , ionsebedagt.jonge'

in de Raad van Juftitie, en Donderdags
daar aan nog in de Maleytfe Kerk ge-

weeft, om na een graf van zyn Ed. te

de kelder wat grooter zyn mocft , alzo

'er in 't korte een bykomen konde.

's Avonds den vyfden kreeg zyn Ed.

daar in andere voorvallen by houden
zoude.

Onder defen Heer is 't Engels Schip,
de Refolution A°. iö8p. hier gcwcellj
over 't welk haar Edelheden in diervoe-

gen A°. 1699. den ty 1'Vbruari fchry-

ven , dat zy liefft gcficn hadden , en
een fchielyk overval, en is denfevenden,

|
voortaan begceren , dat alle Europcersj

na dat een dag of twee als in een diepe ' met fchepen hier omtrent komende j

flaap ,en zo buiten verftand gelegen had, maar ten eerften mogen afgewefen wer-
en na een beftier van ruim vyf jaarcn, den.

overleden ; latende het gefag aan zynenj Hoe defe Heer voor Reekcning vaii

tweeden , den Heer Siul. die van Titaway een Galey , hocdanige
Ter Gedagtenis van zyn Ed. is deze men in deMiddelanfcheZce met riemen

1697.

Goude Penning , N». Lil. Letter B.,

aan de dragers gegeven.

A°. 1697. den ^ April, verfcheen hier

Dc^Hcer ^^ Heer fVillem van Wyngaarden^ Heer
vanWer-van Werkendam , en Extraordinaris
l^^n'^^i"

' Raad van India, van Batavia met het

fchip de Voetboog , om als zesentwin-

Beftierde

aólk
Land-
voogd
hier.

gebruikt, heeft laten maekcn , en hoe
zyn Ed. op een togt na Boero daar
mede in levens-gevaar geweeft is , heb-
ben wy bevorens , ter plaatfc daar wy
van dé Coracora's en Hongi - togten
fpraken , aangehaald.

Haar Edelheden ftonden dit jaar aan
HaJJ'an Soekyman ook roe , om , des ge-

na Batavia op te mogen

Buyten-

pollen

gelicht.

tiglte Landvoogd , en tseltierder van

deze Landvoogdy , in de plaats van den negen zynde
,

Overleden Heer Schagben te volgen.
j komen.

By zyn Ed. komft geliefden haar E- 1 Ao. 1700. den pFebruari verboden zy
van verfchcide na 't verfoek der Hitoeefen, ontrent ee-delheden het lichten

Poften , op Leytimor , Hitoc , Honi- nigc nieuwe aanplaritingen van Nage-
moa, Oma, Larike, en Amblauw, den

' len , te hooren, en maar by de oude
29 Februari te bcveelen, endaar by te middelen tot vermindering der Nagel-
voegen, dat de Landvoogd voortaan in Oegilen te blyven.

'c Cafteel zou moeten woonen. Ook
j

Zy (loegen ook 't verfoek der Hoe- . y ,

wilden zy, dat die van Liën op Haroe- wamohekien af, ovw weder op Loehoctcre"vaii
ko, en die van Pafir Poeteh aan 't Ca-

\

te woonen j maar ftonden aan 't Opper- 'sLand-

fteel hun Nagelen zouden wegen. hoofd van Larike toe, paften na Hatoe- ^^''S^^

Zy bepaalden ook, wat men voortaan we te verleencui als mede, dat het huys^"^^'
aan een Weduwe van een Landvoogd

\
van den Heer Landvoogd in 't Kaftecl

verilrekkcn , en dat men geen Peerden
voor hare reekening van imand over-

neemen zal , ten ware men die zelf be-
talen wilde.

Deic
Heer
Land-
voogd
nader be

zou mogen hier en daar wat verbeterd

werden.
Ao. 1701. den 17 Januari ftelden zy, lyc^r.

by hun ichryvcns toen ook , //^{///j/; |n" :!?"

Wat nu den Heer Landvoogd van Soekyman tot Orungkaja van HitoeLa- "nTo-t
ma, met de Titel van Orangkaja Bof/^«^ na H.ua-Wyngaarden betreft , die heeft hier de

naam gehad van een zeer vriendelyk,en aan, Itaande hem weder toe na Batavia ^'^^^e-

Iban.minnnelyk Heer tegen ieder een , zeer te mogen opkomen
fchreveii. gulhcrüg in zyne onthalingen

, geweeft In dit zelve jaar is de Heer van Wyn- De Heer
te zyn, die zig zeer aan 't nemen van gaa^'den den laatften May na Batavia ya"\^'ef-

vermaak met gefelfchappen (dog in be- vertrokken , en door den' Heer \^nltha-\^^^^^l.

tamelykhcid
, en met lof) overgaf j '/ar Coy^//, gcwefen Landvoogd in Ban- via ver-

Kk 2 da j trokken:
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17:0. da, den lo April met 't Schip Aarden- \.cn; dog die Heer , (ig d.ur niet aan noo.

En ver- hout hi'jr vcrfchenen , als zcvencntwin- kreunende, mankte /ynSoon toen Secrc- bevelen

vangen
^ialle Landvoogd CD bciHcrder van Am- taris van dcn Raad van [iilHtie, en Qfli^*\"Y

dooide ,

° °
i /- ; c- ; /

"1
i . dclhedeii

boma vervangen.
i
aan (^aru/ns bchulcyits welden naam van t „„

Deze Heer Co^f// was de Soon van dien ander ampt, dog liet het zyn Soon cg-

Hcer Coyett , die tot A". \66i. Land-j icr daar by waarnemen, en ook de voor-

voogd van Tiyow^w, oF/'br»ïo/2j, ge wcell i dcelcn tot zyn vertrek toe genieten,

is, een Heer, die by /,vn intrede alhier waarom haar Fdelhcden hem uyidruk-

omtrent vyftig jaaren oud ,rcdelyk lang,
j
kelyk mede oniboodden, toen zyn Vader

en lyvig na mate was. Hy zyne Rc-
fchreven gcering zyn vcrfcheidc Wooningen in 't

^
Caiteel , en vooral het huys van den

Werken Landvoogd vernieuwd j ook heeft hv

^gjj_ ccnige vcrandermg ontrent t (Jude bie-

kcnhuys, Ichikkende dat tot een Stad-

huys, gemaakt.

Wat verandering door zyn Agtb. on-

trent de (Joracora- Vloot gemaakt is,

hebben wy ter plaatfe , daar wy van de

zelve (preken , reeds getoond.

H.urE- ^^^ ''^" ^)^ fchreven haar Ed. den 4 i ren

na JJatavia vertrok. Wat helpen dan

zulke beveelen van haar Edelhcucn , als

een Landvoogd het anders vcrÜaat.

Ook fchreven zy toen, of 't jaar te

voren, dat zy 't voor geen Edelmoedige
daad hielden , dat een Landvoogd zyn
voordeel by zulke faaken (als Haven by
de Compagnie te hebben) zogt, die ey-

gentlyk tot vcrquikking en onderlbmd
van Weduwen en andere menfchcn,dic
weinig inkomen hadden , gcfchikt wa-

delhcden Febr. lyoi. ook met zeer veel verfoc-
fduyvcn jjnfT over de vuile woeker; by 't opkoo
Aü.no^ ^ ^ . „ . .

' .' ,r
. .

over 't

"' °^"pen van de Reekeningen van verfchcide

opkoo- ioldaaten gefogt , hoedanige 'er (volgens

pen van haar fchryven toen) A". 1699. van ver-
Reeke-

f(;]-,cide Soldaaten tot \zi Ituks, bedra-
ningen. • r o • 1

^ gcnue/ I ö i74,mgekogt waren,waar over

de Sergeant Jacob "van Gyn^ en Ernjl

Cnipping naderhand nog veel moeite,

fchoon zy dat voor een ander deedcn,

gehad hebben.

Alzo ter dezer tyd hier nog maar 4
of f perfoonen met de Lazery befmet

waren , konden haar Edelheden geen

noodfikclykheid tot het oprechten van

een Lazarus-huys zien. Zy ftonden ook
het trekken van Oliën uyt de Scrèe, en

Cajoe Poeteh bladeren toe •, dog verbo-

den die, uyt andere gewaflchen, fchor-

fcn, wortelen, enz. en vooral niet uyt

de Koclit-Lawan , Maffby , of andre

Gewaflchen , na de Speceryen eenig-

lïns fvvecniende , te trekken.

Ook waren de geduurigc bevelen , 70

uyt het vaderland, als van haar Edelhe-

den, om dog te maken, dat 'er vermin-
dering ontrent de Nageloegüen (die nu
in een jaar of twee zeer groot geweeft

waren) gefchiedcn , en na vermogen be-

forgd mogt werden } alzo zv niet dan

al te veel daar mede overkropt fatcn.

Lafton- '/,y bepaalden ook hoedanig men fig

*j.^'^"|jj'"' ontrent Europifche fchcpen , hier ko-

Sdiepcn. 'iicnde , had te gedragen.

A°. 1704. bevelen zy den 2 i Januari,

na zekere nieuwe behandeling van de

Nagelen, met die in 't water te dompe-
len, en dan by het vuur te droogen , te

vernemen.

A°. i/of. den 31 Januari verloor die

Heer zynen Soon, Jonker Jan Qonftantyn^

Cö}'e//,waar van deze Penning, N°. LIL
letter C., ter gedagtenis aan de Dragers

gegeven is.

War voor faaken nu ten tyde van de
Heer Coyett voorgevallen zyn , als ook
van zyn voorganger, is my of niet wel
bekend, of van 'c geen ik daar verder

van weten mogt , heb ik belt gedagt,
alleen het voorige ter neder te Itellen,

en verfchcide andre faaken over te Hap-
pen, als geheel en al buiten myn oog-
wit zynde.

Ik zal dan hier mede de Regeering ^^^^^
van den Heer Coyett fluiten , en alleen 1706.

fcggen , dat hy A". 1706. uyt Amboina, doorde

na een bellier van f jaaren , in 't mid- ^^'^\

den van May vertrokken, endoor dengtg] ^
Heer Adrïaan van der Stel (_die met 't iSflc

Schip Monlterden 17 Januari op dezcL-^"'*;

Rheedequam) als agtentwintigfl:eLand-^°°^

voogd en Bellicrder van Amboina en tcverv'an-

gelyk Extraordinaris Raad van India, gen.

den IJ Februari vervangen is.

Het voornaamftcjin dit jaar hiervoor- Eerfte

gevallen, bcflaat in deze navolgende faa-faakea

ken , die door haar Edelheden door de^"^J**'"„

Schepen Monftcr en Feydreffim (een ^y^^i^g.

'

Moorfch Schip) wierden bekend ge- vallen,

maakt.

Zyn Ed. had wel by overgave alles,

wat hier de E. Maatfchappy tocquam,
op den laatiten Januari overgenomen j

dog was , om dubbele onkollen te niy-

den , eerll: den 25 Februari, op den dag,

dat men Amboina's verovering gewoon
is te vieren, voorgclleld.

Een van de cerltc faaken, by zynEd.
De Heer In dit jaar maakte de Heer Cojett zyn verrigt, was de Placcaten te vernieuwen

,

Coyett Soon, Fredej'tk Julius , Secretaris van

gcnver- '^'^'^ Landraad , dat haar Edelheden af-

ichcidc keurden, en dus 't ccncn Schukrus maak-

en mee cenige nieuwe te vermeerderen.

Voorleden jaar was de Hongi - togt

door den Heer Coyett in ij" dagen afge-

legt i

h.
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1706. I^g' > i^log hy had de Mesjteurs du Rieu^

SchuierliS ^ en Miiriniks benoorden Ccrnm
dezelve luren waarnemen

,
gelyk wy dit

onder de ItofFe der Hongi-cogtcn reeds

in "t breedc aangehaald hebben
tober lyof
Aardbevingen , fwaaider , dan wel in

hingen tyJ te vooren ge\veell,cn vooral

op Hocwamohel en Hitoe gevoeld. Op
het Land v:^. Loehoe , en op verfchei-

de andere plaarien waren deze Nagel-bo-
men in die loopende jaar uycgerocid.

,5......^ ,,.^...... In Oc-
warcn hier ook verfcheide

Nngd-
booinen
Tiytge-

roeid.

V ril f;tbare

Halfwaflchcne

Jonge
Uytfpruitende

Z08

lO/f

Aan welke uytroejers i ^ ftuks Don-
gris gcfchonken waren, om hen volgens

de aanmaning van de Hecren in 't Va-
derland Ao. 1704- zoo veel te ernftiger

Nagel-
Verwing
opHitoe,
ontdekt

,

en belet.

tot het behertigcn van dien aan te let-

ten.

Men had in Vergadering den iS Maart
dezes jaars wel ernltig over het ftuk van

het verminderen der Nagelen gefpro-

kcn ; dog geen nader middel j dan daar

men zig nu van bediende, konncn uyt-

vinden, ten ware men den inlander (dat

niet raadfaam was) merkelyk wilde ver-

korten.

Men had op Hitoe ook ontdekt, dat

de Hitoeefcn een vond hadden , om de

Nagelen te verwen
,

't geen zedert die

Moeje-
lykhcdcn

met de

Weglo-
pers , en

hun Par-

don.

ontdekking belet was
Ook was aan den Capiteyn der Chi-

nefcn zyne Inrtru£lic (die hy den 9 Fcb.

1700. al behoorde gehad te hebben) ter

hand gelteid, en hem ook, volgens bc-

fluyt van den lo April dezes jaars, toe-

gelban, om de doodkillen voor 't Sie-

kenhuys , en de kniid-kiilen (even eens

als de Capitcyns van die Natie op Bata-

via) te maken
Van wat vrugt de Togt van den Ca-

pitcyn 1 -ieutcnant Willem Henrïk de °Je-

vere tegen de Wegloopcrs was gewcclt,

was haar Edelheden den 24 September
voorleden bekend gemaakt, en men had

den 2iSeptemb. belloten 'er wedervolk

op uyt te zenden , die 'pr vry geluk-

kig tegen gcHagcn hadden j dog eenige

van die fchelmcn waren ook op de kult

van Hitoe overgekomen , en ander be-

gonden mede op 't Eiland Oma te roc-

Iten.

Men had egtcr den i6 Maart lyoö.

befloten een algemeine vergiffenis te

doen afkondigen aan allen, die binnen

zes weken tot ons zouden wcderkeeren,

hen verder aanbiedende , of by hunne
Meellers te blyvcn ,of wel aan anderen

verkogt te werden , dat zoo veel reeds 1:06.

uytgcwcrkt had, dat vecle hope toe een

Ipocdige weder-af-komlt gegeven hadden.

Men had den 2f ichryvens uyt Ter- jj^iT^pje,-

nate bekomen , dat de Éiigelfche fvver- mTcr-

ver, C.ipiteyn liülliam Dampicr ^ nret "ide-

eën Spaanlfhe Bark met z Maften,
St. George genaamd, in'c hfaft van De-
cember I/Of. op Batsjan gekomen, van
den Koning van Batsjan niet al te wel
gehandeld, daar op na 't Cafteel Oran.
gic was gebragt, alwaar door den Heer
Landvoogd Roofelaar alles zodanig her-

fteld, en bcfchikt was, als uyt de by-
lagen , onder No. i

j
gclonden, kon wer-

den befpeurd.

Ontrent dezen tyd had het Schip

Mönllcr

Bliaaren. Ponden.

Van LarikcS gehaald - lyS - 80
Van Hiia 1 zt6

Nagelen,

&c. dit

jaaraf-

Ichecpt.

414 - 80

Behalven het welke nog inMonfter
op Hila waven afgelchcepc

200 pond Moernagelcn in zi fakk.

I fo dito SalHifras.

8fo dito Coelit-Lawan.

Als mede nog fj- pot-

jens geconfyte Na-
gelen, al het welke
quam te bedragen
een fomme van - /7384j'-i5-8

Tot Honimoa had 't Schip Feydres-
fan fO-j^y~ Bhaaren Nagelen ingcnoo-
men , waar mede het ten naaftcn by vol-

laden was.

Welke Nagelen dezer twee Schepen
by de Overheden der zelver ten ovcr-
llaan van Gecommitteerden met i \ per
Cento uytilag tot hun genoegen over-

genomen waren.

In Feydreflan waren nog geladen

ff potjens Nagelen.

300 pond Saffatras, in 11 fakken.

608 dito Moernagelen , in f dito.

Bedragende des zelfs

ganfche Lading - ƒ 874f4 - 4 - o

De nog ontbrekende i 591 pond Moer-
nagelcn, op den eylch van 400 pond,
zouden zy nog zien te krygen.

Zy hadden dit jaar 7f loldaccn beko-
men, 41 verlolt , en f7f nu hier in'c

geheel gehouden , zynde 't net getal by
huar Edelheden A^". i5p7. den 27 Fe-
bruari bepaald.

K De
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1706.

't Ver-

trek van
de Heer
C)ycn.

Nagel-

boomen
op Ce-
ram iiyt-

geroeid.

De Heer Landvoogd Coyttt , en ook
zyn Zoü'.i , door Inur Edelhcdcn ont-

boden vertrok nu in Mcy A°. 1706.

met 't voorn, fchip Monlkr , en was

met de agting en eerbied, die men aan

een l^andvoogd ichuldig is , uytgcley

gedaan.

HctOrangkaja's-Fecfi:, dat haar Edel-

lieden belaft hadden te houden, 't zy 'er

een Hongi-togt gefchicd was, of nier,

was op den 18 en ip April aan de Chri

ften-ürangkaja's , en den 5 en 4 May
aan de Moorfche gegeven.

Met de fchepen Feycclahay , en de

Handboog , die in 't begin van Juni

vertrokken
,

ging over een fchrifte-

lyk bericht van den f Febr. lyoö. we-

gens de gelleltenis van 't huys des Land-

voogds, en van alle de Forlificatien in

't Calleel , met de noodige veranderin-

gen daar ontrent het eerfte gedaan.

Ook waren hier by gevoegd , hoedani-

gc veranderingen ontrent de andere wer-

ken aldaar wel dienden gemaakt te

werden.

Chriftoffel Keper op Loehoe had weder

op Way Poeteh , Klila , en Seroslau de

ze Nagclboomen uytgeroeid

25 Vrugibarc.

f7 halfwaflchene.

J'4«5
jonge.

III fpruyten.

747 in 't geheel.

Waar voor aan de uytroejers i Dongris

gefchonken was.

De beloofde vergiffenis aan de VVeg-

loopers had in dezen tuflchen-tyduytge-

werkt , dat in die zes weken reeds fó
mans en vrouwen ilg aangegeven had-

den , onder welke 'er waren , die al

tuflchcn de 20 en 50 jaren weg gcvveell

waren.

Ambnn- Radja Soya^ en de Koning van Amet,
feGelan- gingen met Feycclahay nu ook over, en

Hond HaJ]an Soeleyman hen te volgen , om
met haar Edelheden over faaken van be-

lang, alle de Ambüincfcn rakende, te

fpreken.

Met 't fchccpje de fchulp , en met de
desKo- Chalocp van Haffdn Soeleyman , fchreef
ningsvan2,yn Ed. en de Raad , dat zy , volgens

opocè- ovdre van haar Edelheden, laltaan't Op-
ramfc perhoofd op Manipa gegeven hadden, na

't recht van den Koinng van Batsjan op
de negen Dorpen op de Noord-kuft van
Ccram te vernemen, waar opdatHoofJ,
Lampi ec/jt ^den iS Juli geantwoord had

,

dat de volkeren der dorpen Salcman,
Li(T;ibatta,Hatoewc;Toeloefey, baway,
Harilen,en Laulata,(Goeti,en Bawaart
had hy 'er niet gevonden) in 't geheel

onder dien Koning niet wilden itaan, al-

zo zy noit zync ondcrdaanen gewceil
waren ., wcshalvcn de ovcigave zoo
gemakkelyk niet gaan zou , als zig

die Koning wel ingebeeld , ca haar E-
delhcden voorgedragen had.

De Pati van Liliboy , nevens ecnige

Hollanders, lig aan 't iluyken van Na-
gelen fchuldig gemaakt hebbende, wa-
ren den ip Juli aan den Filcaal overge-

geven , by den Raad van Jultitie gevon-
uiil, en de vonniflen over hen ook uyt-

gevocrd.

In de plaats van dezen Pati was den i

}

Juli de naaite daar toe, PieterLasJiataRom-

pcift.) gekoren j dog alzo hy nog te jong

was , zou een der naailen het zo lang voor

hem waarnemen.
Ook waren 'er in de plaats van den

Pati van Siri-fori, Geiard '"jaiobjz,.^ den
^o September i7of , en den Orangka-
ja Vieter Hatalcwa, den i Febr. 1706.

Latirem KoHpa en Sibori gekoren.

Het Hoofdgeld der (Jhineeien beliep

in pagt dit jaar 74^ Ryxdaalders (de

Pagt van 't Beellianl 80 , en dus d' eer-

fte f 5 end' andere, 16 Ryxd. minder

ak voorleden jaar.

De zuyvre winft zedert November,

ijof. op 't Zagoe-Büfch gevallen, be-

liep 7080 -13, en by de vorige Boe-

ken maar 3 i6j — i i — p , en dus nu
44iP"8— o meer.

Van de Z007 Bhaaren Nagelen, in 't

voorleden jaar opgegeven , waren 'er

maar 124411^-

ten na
Batavia

vertrok'

)<en.

't Recht

dorpen.

i~q6.

'tHoofd-
Gcld der

Chinee-
ien , en

dat van 't

Beeftiaal.

Inkomen
van 't

Zagoe-
Bolch.

Waar van 't Cafteel uytgc-

leverd had

Honimoa
Hitoe . - .

Larike - - .

Oma » -

Bhaarert.

I9fn^

1244^11

Nagelen
dit jaar

op alle de
Comp-
toiren.

'?°DeOver-
En aldus waren 'er dit jaar 61

Bhaaren minder als A°. lyof. geweeft. wigTen!

Wanneer hier I30f~ Bhaaren afge-

leverd waren.

En beltonden de Over-
wigten op dezelve in - i4|j3Bhaarcn.

Namentlyk aan

't Kafteel in ifi^^
Op Hila - ^

Honimoa
Larike -

Oma -

2826 I

P""'^^"' "
./:~ V zamen deze
loco > , .

' Bhaaren uit-

makende.
1711 I

34+

J

Uytge-
Bchalven de bevorens reeds "Vtgc- roeide"

roeide , waren 'er nog iof7 jonge en nog'

boomcn u\tgerocid ; en nu nog op dcoytrrige

plaatl'cn , daar ze in wezen behouden ^'^Sf;;

wicr-

rt'.

boomcn.



I70Ö. vvicrden

z
bevonden deze navolgende.

Vrugtbare

Aan 't Kafteel 6f 311 -

ÖpHila - 68177 -

Honimoa f7541 -

Larike - IZ164 -

Oma - 377i>i -

Halfwaflchene Jonge

o
o

77
o

15018
mop
8870

137
o

81

Tc famcn 140880 - 44184 - 248

En was de op-

gave van 't

voorleden

jaar 147955 - 5-40 f4 - 79P

Dos nu minder 7077 - 9870 - f76

Te famen I7fij boomen minder dan

A°. 170^. 'er geweert zyn.

Opgave
derNa-
geloegft

tegcii 't

^aanitaan-

dejaar.

En
Na

s niet tegenftaande wierd de

dan in 'l voor-clocgll nu grootcr,

leden ja ir 5 opgegeven j te weten tegen

A°. 1707.

Aan'tKalleel -

Op Hila - -

Honimoa^ -

Larike - -

Oma

io65
280
4(5 1

1661 Bhaaren.

Winftop
verkogte

Waaien
ge\-allen.

Zynde <5f4 Bhaaren meer , dan in 't

voorleden jaar door den inlander opge-

geven zyn.

Dit jaar was 'er gewonnen op de ver-

Icogte

Mom
BcngaalfeTarw
Roolewater -

Luyks Bier -

Seibller dito -

Haantjes dito -

104^
if 9

I

^ V.per 0°. ruym.

179 l

loij

Ongcl-
dtn en

VVinlten

dezer

Land-
yoogdy.

De algemeene ongel-

den dezer LanJvoogdy
van 1704. tot i7oy.

beliepen - /z(Jz8if- II -o

Die
1706.

van 1705'. tot

/z3P4if-i8-8

K Ê K.
's Lands inkom (len

A°. 1707. waren

A°. 170Ö.

Dus meer dan in 't

voorleden jaar ingeko-

men

^6l

f zp7r8- 4-8

ƒ 34141- II -o

ƒ4484- 6-8

l^o6.

Waar uyt blykt dat

deze Landvooguy dit

jaar meer, dan A". i70f

.

te boven gekomen is ƒ 6izj'p- i-o

De korte llerkie , of de orcave der "^on^

Bedienden van de

hier, was deze:

E. Maail.huppy al- '^-«^.

ve.

En Aldusditiaarmin-

der laftcn dan A». 170 f. /z44op- iz -8

De winilen van Ac

170 f. beliepen

Van Ao. 1706.

fy096 2.
- 1

1

/I04JZ7-I4

1 Landvoogd en Beftierder.

I Opper- Ivpopman, en Tweede.

5 Kooplieden
, 7 Onderkooplieden

,

6 Boekhouder;., 19 Aflillcutcn.

16 Vcrfcheide dienltcM doende, als Pro-
cureurs, Gercgts-büden, Deur-
waarder van denPoIityqiienRaad,

Marinho, Boekhouder, Trom-
petters, Cipier, Scherprcchter,

Geweldige, enz.

i8 Opper- en mindre Wondhelers.

f Predikanten, 6 Krankbefockers, en
Gebed-doenders. 63 Europiaan-

fthe of Inlandfche Schoolmee-
llers.

83 Verfcheiden onder den Werf- baas

befcheiden, als Con(lapel,Con-
ftapels-Maats , Bolch-fchieters

hier , of op de buiten - Comp-
toiren.

zj" Dito op de Chaloepcn en andere
Vaartuigen.

II Verwe.en tot deze en geene wer-
ken , als 4 Soldaaten , i Scherp-
Rechtcr , i Botteliers- Maat,
I Schieman, ï Qiiartier-meefter,

3 Matroorcn.

71 Ambagts-lieden, als Kruyt-makers,
Swaardvcgers, Smids, huys-en
fcheeps- Timmerlieden , IVletfe-

laars, Kuypers, Draejers, Wa-
gcmaker. Steenhouwer, Glafe-

rnaker, enz.

Alle welke met

I Capiteyn, z Licurenants , 2 Vaan-
drigs ,24 Sergeanten

, (waar on-
der 3 Gcgagiccrden , i voor zyn
tyd buiten zyn dicnfl: gefielde,

I Dril-Meedcr , i Guurnifoen-
fchryver) en nog f fo Corporaals,

Soldaten, Tamboers, en z Gc-
gagiecrde Corporaals,

En aldus dit jaar mecr
dan hec voorleden - ƒ

Te famen uytmaken pz8 koppen j dog
waren in 't midden van September, maar

ïJJ'^f* 3 -O jpop bevonden,

Dit



1707.

1^4 A M B
Dit jaar waren 'er vcrlofl: -

Overleden van if Sep-

tember ijof. toe if
ticptemb. 1706.

Ook waren 'er, die hun
Tyd iiyt was

En welker tyd aanflaan-

May zou uyt zyn

O

n

7i

Den cyfch dit jaar

van gercedc Pennin-

gen was -

Hadden
Cana

nog

Ryxd. 60000- 0-0

R.yxd.78p38-36-o

G etre-

ken in 't

Cafteel

ontdekt.

Zyn Ed. verfogt ook om nog zoo

foldaatcn.

Aan 't Opperhoofd van Larikc was,

volgens ordre harer Edelheden A°. 1700.

van den p Februari , wcdergegeven de

magt om Pas-Cedels na Amblauw,
Bocro,en Mmipa te vcrleenen,dat hem
zcdert A". i70f.na de Hongi togt door

den Heer Coyett benomen was.

Ook verfogt zyn E. om een ander

Prcdicant , alzo de Heer Hodcnpyl over-

leden was.

Men had ook weer nieuwe gebreken
[
fen , in welke zy uytgeroeid hadden,

aan 't hiiys van den Landvoogd in 't

N S C H E
Met Jcrufalem hadden haar Edelhe- '"°^

den hunbclluitvanden ji Augufti 1706. ^l'''':'''^

wegens een middel om de kolten vanhetP"V;''"

nieuw Batavifch btadhuyste vinden, zyn- van 't

de het innen van den 10 en den 40 Pen- Stadhuis

nine van Leeatcn en Erfeniflcn vanLie-^'^"^'*"

den, in Europa wooncnde , hier medev,njj„
aan Wees-meclteren bekend gemaakt,
met lalt om daar voor zorg te dra-

gen.

De vorige Fifcaals op de Höngi-vloo- 'y^ vcd
ten hadden , volgens haarer Edelhcden gctrok-

Ordrc, i van de boetens, by hen getrok- kenHon-

kcn, weer uytgekeerd, te weten, Du"^^^^^^
Rietiy 74 Ryxd. Ji rtuivers, en NuytSyuytge-
Ivyxd J45-16, welke in CaflTa der E.kecrtl.

Maatfchappy geteld waren.
De Hongi-Togt was A°. 170Ö. met

fz Coracora's den 11 Oftobcr ,dog niet

meer in Efquadres , of 3 fmaldeelen,

gc(chied , en daar in 't ontwerp van
den Heer Del/aas A". 1688. gevolgd,

zyn Ed. was Ceram rond gcweeft,

en over Honimoa , Oma , en Hila

,

den 28 November weer aan 't Kaftcel

gekomen.
Zyn Ed. , op Way Pocteh gekomen Nagel-en

zynde , had door den Affiftcnt , V^^'^^^^^^^'
Metfdaar ^ i Corporaal , en 10 Man,'t^ ,„j._

Hocvvamohcls bofch laten door-kruys-roeid.

Lading
van de

Schdp.

Tweede
komft
des

Schty-

verslüer

A0.1707

Cafteel befpcurd , weshalven zyn Ed
voorfloeg , of 't niet beter wezen zo-j

een Nieuw huys voor de Landvoogd en

Opperkoopman in de ringmuur te ma-

ken, dat in verre na zo veel niet koften

zou , als de verbeteringen van tyd tot

tyd reeds aan dit huys, ten bedrage van

/57ö89-io-8 gedaan.

Ha(Jan Südeyman verfogt, dat die van

Lien weer op Hila wegen mogten, om
dan maar onder een Hoofd, en niet on-

der drie
,

gelyk nu (te weten die van

Oma, Hila, en den Sergeant aan de Pas)

te ftaan , behalvcn dat ook de Orangka-

ja's van Hitoe in hunne Baroth-gelden

hier door verkort wierden > welk vcr-

foek na Batavia aan haar Edelhcden o-

verging.

Zyn E. zou in Oftobcr de Hongi-

Togt doen ; en dus was 'er dit jaar met

meer overig aan haar Edelhcden bekend

te maken , dan dat de Lading van dit

fchecpjc de Schulp beftond in 28 bhaa-

ren , en 400 ponden Nagelen , kortende

ƒ 4924-1 1 -o. zynde dit het voornaamfte

in dit jaar 1700. voorgevallen.

A». 1707. quam ik den 14 Maart ne-

vens myn huisgezin met het fchip Slootcn

hier voor de tweede maal , vmdende

hier 't fchip Jerufalem , buytcn welke

.bodems den 21 Maart ook 'c fchcepje

Andromcda vcrfcheen.

28 Vrugtdragende"^

31 H-ilfwaflchcnc '

241 Jonge ^Nagel-boomen.
lop fpruytcn j

Mitsgaders

149 Vrugtdragcnde'^

233 Halfw:iflchcne
{

632 Jonge ^Noten-boomen.
108 fpruytcn J

En Naderhand by de Rivier van

Cawa nog

14 jonge

1 3 Ipruiten
Nagel-boomcn.

En nog waren op een andre plaats

op de Noordkiift van Ceram, Wanfoe-

li genaamd, door den Orangkaja AW-
Icte uytgeroeid

,

,6 Vrugtdragendc ^^agcl-boomen.
80 Jonge - - i ^

. -^ 7» • Radja
Radja Sameth, Joan Pati , was over

s^m^.-;!,

gepleegde onbchoorlykhedcn afgezet, atgefet,

en in een boete van 2f Ryxd. voor den

l''ilcaal gedoemd.

Chriftoffel Keper had van Auguftus tot

Odober 1706. op Loehoe uytgeroeid.



1707-

Verder
uytge-

roeide

Specery-

boomen;

Orang-
kaja's

aangc-

fteld.

IL k h
^8(5 Jonge en Spruytcn ? Nooten-

f8f Vrugtbarc - - 5t>oomcn.

K N. ïèj

P7I

z8 Vvugtdragende^

ip Halfwaflcne

171 Jonge -

1345- fpruytcn

>
Nagcl-
boomen.

ir74

De Nageloegft van dit jaar I707. is 'iföf*

geweclt 1797 lihaarcn en f48 ponden:

als, aan

Bhaarch,a5'f9f8ider.



i66 AMBONSGHË
Ï707. Ook had het ingenoomen een kvisjc,

gemerkt °. , en een fles Coclit-Lavvan

Ülici welke Lading ƒ 1143^-4 -4-0
bedroeg.

iVIeer Moernagelcn, dan zy met Slo-

ten zonden , konden zy nu niet beko-

men.
Dit fchip was op't Rif tulFchen Hoe-

tocmocri, en Pallr Poeteh,valt geraakt,

en had daar zyn Roer vcrlooren

Voor eerll had men by oogluyking

,

tot nader lalt van haar Edclhcdcn , aan

die van Lïen toegedaan hunne Nagelen

op Hila te wegen, welk ('pel door Has-

fan Soeleyman berokkend was, alzo die

van Lüin op Harocko by de Zielbe-

ichryving 't getal hunner Zielen niet

hadden willen opgeven.

Ontrent het verkleien van nieuwe O-

Vrugtbare

HaUwalllhenc -

Jontc - - -

fpruyten -

Te fame



Intrede

v.in H as-

fan Soc-

leyman
hier.

taan

en by een zeer ftatclyke intrede (latende

den ecnen een Cris , den anderen een Pi-

nang-dobs,Rotang,&c. alles met goud

bcflagen , voor zig henen dragen) na 't

hiiys van den Heer Landvoogd geko-

men , 't geen hy zeide hem door haar

Edelheden op die voorwaarde ^ van het

Nader
bericht

van de

Nagel-

Ocgft.

. Z' A A K É ï^. i^7
Orangkaja Boelan , of Haffan Socley-

\

pen, en dus op lof minder daii te vo- ''^ •'

, was hier me: een groot gevolg, ren gebragt , en , volgens ordrc i ("tuiv.'"-"^™
^

en I pond Ryll daags aan ider gcge- dcrd!'"'

ven.

Dierhalven waren nu op Hila maar

17, op Haroeko maar 1 5
quarts-lieden

,

en zo vervolgens op andere Comptoi-
rert.

, „j. _._ , ..i Haffan Soeïeymèn zoü dit jaar na Go-Gun!^»

dus voor zich te laten dragen, gcfchon-jrontalo om flaven , dog geen anderen ^^^|g"_

ken te zyn y dat eenige voornaamc In- derwaarts gaan. ^^^_

hnders zeer in de oogen gefteken , en De gefchillen tuffchen den zelven en

waar over hy zommige fmaadhedcn ge- Radja Jrnet ^ ovet zyn üaticufe iritrcde,

leden had.

Met 't Schip Overryp fchreef zyn Ed.

Ao- 1708. in May van hier-, dat 't ge-

wafch der Nagelen niet boven dé óóo
bhaaren beloopen zou.

Capiteyn Viffcher , de Lieutenant

Riddcl , en de Predikant Do. Jacobus

van der Form^ g'ngd nu na Batavia.

Men zond nu ook eenige Nagelen
over , die in ziedend verfch water ge-

dompeld en in de fon gedroogd wa-
ren , als ook nog andre in kokend zout

water gedompeld , en in de fon ge-

droogd , ook eenige over 't vuur ge-

roolt en in de fon gedroogd , andre we-
der over 't vuur, zonder water, en bui-

ten gedroogd , en meer andre foorten

,

om haar Edelheden te doen zien , hoe

lillig de inlanders waren , om ons daar

door te millciden.

De Lading van dit fchip Was:

De La-
ding van
Over-
ryp.

Bhaaren

Nagelen 243
($0 Poijens geconfyte

Moernagelen.

Coelit-Lawan —
Twee flerten met O-

iiteiten.

Moernagelen - '•

Ponden.

iGemerkt
1000 ;»

B
voc

J40J

waren den 1 1 Februari , fchoon die al

voor den Landi"aad gediend hadden ; als

mede die tuffchen Aali^ Orangkaja vart

HitoeLama^, en tuffchen Radja Hitoe
^

den 28 Januari dezes jaars bygelcgt.

Zyn Ed.had oók deHongitbgt rond- '^'^J?°?"

om Ceram in Oftober gedaan , de O- |edaan.
rangkaja van Nuniali afgefct , en hem
met zyn broeder na den Roodenberg
gebimnen. Anders had zyn Ed. de

Ceramfe Volkeren zeer wel gevonden.

By Werinama waren door den Ser-

giant Keeper maar eenige Nooten-boö
men gevonden , die geen reuk nog
fmaak na fpeceryen hadden.

Zyn Ed. was van oordeel, dat die^y^d.

tochten rondom Ceram, niet wel, dan"^"^
^^

En bedtoeg die gaii-

fche Lading - fiy^\\^-%

de Flora

over dia
om de :; a 4 jaaren eens, van wegens Togteiu

't groot gevaar daar in flcekende, ge-

daan konden werden.

Voornoemden Keper had ook op Loe-
hoc weder 8f8 Nooten-boomen , en

20388 Nagd-boomen üytgeroeid.

De ohko{ten,op 't Orangkaja's-Feeft

gevallen , beliepen op zyn allernaeuw-

lle Ryxd. 480-12-0. Het was den 29,

50 April , en den 2, en ƒ May gege-

ven.

Men had den 20 Deccmb. al weci* Twee
gebreeken in 't huis van den Land- Woo-

voogd in 't Kaftcel ontdekt , d-at men "'".ff?

na vermogen helpen zou. (Jok was fled vo^
zyn Ed. reeds weer in *t Kafteel, daartooyd.

hy bevorens livt hadde moeten gaan ,

I

getrokken. De Wooning van den Op-
dat den 28 perkoopman aldaar was ten naaften by

•8

maakte zyn Ed. be- 1 gedaan , en die van den Capiteyn al

De
Quaits-

Per 't fchip

May vertrok . _
kend , dat den 4 April was goedgevon-

j

begonnen,

den een CoUeóle te doen onder de Com-
pagnies Dienaars , en Borgers (die zeer; De Nagel - öégft van dit jaar be-

onbillyk was, en ook niet veel geholpen liep 602 bhaaren, 227 ponden.

heeft) tot het bouwen van een nieu-

we Hollandfche Kerk , dat ook door

een Predikant en Ouderling gefchiédde,!

waar af maar 241 Ryxd. 40 Üuivers

ingekomen is , waar mede men egter,

(dog wie zal dit gelooven) oordeelde

wel toe te zullen komen , maar men zou

met dezen bouw na 't Regen-fayfoen

eerll: konnen beginnen.

Zyn Ed. had de Qiiaarts-lieden door

de gehecie Landvoogdy op 236 kop-

Bhaaren Pond.

Aan 't Kafteel 245 481
Op Hila 6\ 27f

Honimoa 75 198
Oma 161 463
Larike 5*8 4Ó0

Overwigten.

Bhaar. Pond.

2 1

8

1 De ware

J °° Oegll

3Pr Tan dr

f 10
jaar.

410

602 22-'

LI 2

3oj)<5

'c fchic
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1708.

't Schip de Flora was gehaden met

ding van Nagelen -

°"' Moernagelcn

Bhaarcn



Z A A
1708. jj Coracora's van 't Kafteel na Boero.

De Borgcry was in 't geweer , en de

mcefte Lieden van fatfoen deden zyn Ed.

iiytgcley tot in de Portugcefche Baey.

Ik ging met zyn Ed. tot Negri Lima
mede, alwaar zyn Ed. affcheid nam.

Dit jaar befag zyn Ed. egter Boero
niet j maar keerde, door de Iware Zeen
afgefchrikt, van Manipa te rug, zonder

de rcize te laten voortgaan.

J^en 1 8 November iHerf Mevrouw,
HiUegonde Cmnendonk , Gemalinnc van

|

voor uyt onder 't bevel van den Luy
zyn Ed., zeer Godvrugtig, en nam, in tenant Commamdant , Hans Metzlaar^

Me-
vrouw
Van der

Stel 's

dood.

KEN. i(^p

deze en geneEuropcers,Chincefen,8cc.

ontfing.

Ten f uuren nam de plegtelykheid

haar begin op deze wyze

:

Een Bataillon van óo man (18 met
fnaphancn, 24 met llcpende pieken met
een rouw-floers aan de fpitlen , en i8

met musketten voorficn , en in welke
aan ider verdceling een bekleede trom y

flaandc nu en dan met een gewoone en
doffe rouw-flag , gegeven was) trok

lloB.

HaarEd,
Begra-

vcnis.

myn bywcfen , een zeer voorbceldclyk

aflcheid van hurc kinderen, van zyn Ed.,

en naderhand ook van my , betuigende,

dat zy vol gelove in haren Zaligmaker,

en met veel geruftheid hare ziel aan ha-

ren Schepper nu haaft ftond over te ge-

ven , dankende hem , en my , voor de

groote genade , die hy haar dedc , van

met die trooft , die ik haar in 't eynde

van haar leven , toebragt , zo vcrfekerd dit

Aardfche met het Hemelfche te mogen
verwiflelen.

Haar Ed. wierd den 18 dito 's namid-

dags ten f uuren begraven.

Het Lyk wierd ten vier uuren uyt de

fterfkamer in de groote zaal van 't Ka-
fteel gebragt , die met blauwe Salara-

poeris alom behangen was, en daar alle

de Juffers van fatfoen, zo van de Euro-

pcifche, als van alle andere daar inwoo-

nende Natiën by den anderen verga-

derd , en wel uytdrukkelyk genoodigd

waren.

Het wierd in een Linggoa Kift, van

binnen met linnen en van buytcn met
blaeuwe Salampoeris bekleed (dog om
den fterken reuk toegefchroefd,) in 't

midden der zaal op een tafel gefet , waar

op een Salampoeris kleed lag , 't geen

tot de aarde toe hing. Men had 't zel-

ve met 't hoofd na de glafen , of de

Zee-kant,enmet de voeten na deLand-
kant gefet , den ruyf 'er opgelegt , het

Rouw-kleed 'er overgefpreid , en boven

op wederfyden vier wapentjes, offchil-

den, waar op 3 vliegende Kraanvogels

op een geel veld gefchilderd waren,

gehangen.
Ten half vyf ging de Heer Land-

voogd uyt zyn vertrek door de groote

Galdery, van den Opperkoopman den

Heer Salomon Storm , en my (dien haar

Ed. uytdrukkelyk vcrfogt had tot haar

cynde by haar Ed. te blyvcn) gevolgd

,

na de kleene zaal, die ook met blaeu-

we Salampoeris behangen was (en voor

den tyd van fes weken zo blyven zou)

alwaar zyn Ed. , in 't bywefen van de

Leden van zynen Raad , en de verdere

vrienden, die den rouw verbeeldden, de

pligtplegingen van 't Rouw-beklag van

die een floerfe rouw-band om den hoed,

een rouw-fjerp om 't lyf , een floers aan

de fpits van zyn pertifaan had , en in 't

blaeuw gekleed was.

Dit Bataillon wierd gefloten door den

Vaandrig , Ledeiayk van Rentjfe , welke
even eens als de Luytenant gekleed

was , en het toegerolde Vaandel , met
Rouw-floers omwonden , wierd door

den Sergeant Commandant Lamprecht

gevoerd.

Daar op volgden verfcheide Huisge-

noten , als de Kok , Hofmeefter ,

Stalknegt, enz. alle gewapend meteen
fnaphaan , en degen , nevens den Rc-
giments-ftaf.

Daar na volgde het Wapen van Me-
vrouw , 't geen door den Hofpitalier,

Hans Jaeob JVirth^ gedragen wierd.

Toen wierd het Lyk door 12, loofc

Dragers, alle getrouwde lieden, Afli-

ftenten , Baafen , enz. (buyten dat 'er

nog 12 of 14 Matroofen onder de baar

gingen) nagevoerd , terwyl de flippen

door den Onderkoopman , Frederik Twys-

fel^ en verder door den eerften Klerk

en Boekhouder , Alexander van BruJJel^

den Winkelier Ifaac van Hommeren , en

't Opperhoofd van Boero , Chrijiiaan

Dove, gehouden wierden.

Daar op volgden een voor een achter

malkandcren

:

yujfus van der Stel^

dclfte Soon.

haar Ed. mid-

2. Simon van der Stel , haar Ed.

Oudfte.

2. De Ed. Heer , Adriaan van der

Stel, haar Ed. Gemaal.

4. Nicolaas Falky haar E. Neef, ag-

ter welken men komen zag den
Corporaal der Oppaflers (diens

Pertifaantje boven aan de fpits

een fleersje had) nevens de Op-
paflers , die alle Salampoeriflc

Rouwbanden droegen , en met
hun Geweer ter aarde geveld

gingen, zodanig dat hy der zel-

ver troep floot.

LI 5 f.Fra»'
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Franfois Falentyn , Bedienaar des

Goddelyken Wooids.
Habbo Enno , Wondheler des Ka-

lleels.

De Leden van den Politycquen

Raad , alle agter malkandercn.

Te weten:

De Heer Storm ^ Opperkoopman.
Sipnian , Hoofd der

kufl: van Hitoe.

Lindebom 1^ Hoofd van
Honimoa.

Bottendorp^ Fifcaal.

A'lonP. iV«}YJ, Onderkoopman
— De Bruyn, Gehcim-

zou-

fchryvcr.

Welke alle fes wecken lang

den in de Rouw gaan.

Verder verfc henen hier by ook
alle dcCoUegien, als:

De Rerw. Kerkenraad.

De Raad van Jultitie.

De Landraad.

Mitsgaders alle Orangkaja's } waaron-
der ook verfcheide Mooren , als Radja

Hitoe ^ Jalï , de Orangkaja van Wac-
cafihoe , mitsgaders de Orangkaja's van

Oerien , en Negri Lima , die ook alle

floerfe Rouw-Tulbanden kregen.

Dus llatelyk trad men onder een na-

ren Rouw-loon van de Trommen na de

Maleytfe Kerk , alwaar het Lyk ter

aarde gefet , de baar, met de ruyfen

Wapenen 'er boven geplaatft , en ook
het byfonder Wapen door den Hofpita-

lier gedragen, 'er aan 't eynde boven op
gelegt wierd.

OndertufTchen liet een van de

Chaloepcn op de Reedc een Rouw-
vlag ter halver (leng van agtcren , en een

Rouw-Wimpel van boven afwaejen.

Na dat men in de Kerk gekomen
was, wierden 'er 5 Charges door de

Snaphaanen en Muskeitiers van 't Ba-

taillon op 't Kerkhof, en tuflchen ider

Charge een Kanonfchoot van 't Kaftecl,

en daar na nog agi byfondere Kanon-
fchooten van 't zelve gedaan.

Daar op ging de trein de zelve Weft-
poort , die zy ingekomen was , weder
uy t , dus 't grafje langs , en zoo verder

langs 't Iband.

Daar na wierden ook vandeChaloep,
na 't eindigen der Kanon- fchooten van
't Kalleel, en na 't ophyflcn der Rouw-
vlag, die ter halven Iteng was, nogvyf
zulke fchooten gedaan.

Na dat men nu weder in 't Kafteel
gekomen was , was aan 't einde der
Galdcry een tafel met allerlei fpyfe voor
de Dragers (en daar na voor de Oppas-
fers , en Matroofen , die 't overfchot
en 10 of 30 kannen Arak kregen) en in

17c*.

S C H E
de klcene Rouw - zaal 'een deftiger

tafel met fpyfe voor de Vrienden , die

in den Iwaren rouv.' waren , klaar ge-

maakt.

De Heer Landvoogd bleef een quar-

tier uurs in de Zaal ; dog ging toen van

den Heer Storm , en den Schry ver dezes

wcrks begeleid , zeer bedroefd na zyn

vertrek, zullende niet voor den 14 dag

uytgaan, om zyn Kerk-gang te doeri,

en dan buyten verfchyneu, om 's Com-
pagnies faaken , die geen langer uytiiel

lyden konden , waar te nemen.

De Tafel der Raadsperfoonen was
voorficn met een fchoon vet fchaap,

een ham , twee ganfen , eenigc hoen-

deren , en verder met zeer fchoon oflen-

vlecfch } dog andere waren na cvenma-

matigheid van dien met wat mindere,

dog egter zeer goede fpyfen voor-

zien.

In de Groote Zaal wierden allerley

Koekjens , Krakelingen , Letters , en

verder Banket mctSilvere fchotels rond-

gedeeld, en buyten dien zeer rykelykecn

glas Wyn gefchonken ; waar mede daii

de toeftel dezer ftatelyke Begravenis van

haar Ed. een einde nam.
Ter GcdagteniS van haar Ed. is de penning,

goude Pennirig , N°. LH. letter D.terGe-

aan de Dragers gegeven •, en het navol- flagtems

gende Graf-fchriff , hebbc ik op haarEd.ge-

Ed. hier bygevoegd. geven.

GRAF-SCMRIFT
Op de Wel-Edcle , zeer Verflandige

,

en Deugdryke Mevrouwe

HILLEGONDA KRANENDONK,
In haar Wel-Ed*. Levenzeer Dierbare Ge-

malinnc, van den Wcl-Edelen Ge-
ftrengeu Heer E

ADRIAAN VAN DER STEL,
Extraordinaris Raad van Nederlands India,

mitigaden Gouverneur en Dirifleur

VM A M B O I N A.

Koflelyk i> in de Oogea des Hceren , de Dood
lynci Gimlt-Gcnoten. Pftlm CXVI. 15.

Graf.

fchrift

,

op haar

Ed. Sark,

H Ier fonk dt Lykbus met het Edele Geleent

Van Kranendonk, </f laft van haar Gemaal en

Kind'ren

,

Die Vredegond , dit noit fogt anderen te hindren ,

Te ras van ons gerukt in V Graf , dog zeer beweend.

if«{ Kranen-oog van haar Gt\oo{ te vafi «/>God

Geveftigd, voerd dt Zielvan Hillegond na beven

Om daar den Heel met al de Zaligen te loven.

Wel Zalig is Zr , die den Heer heeft tot haar lol.

Overleden iiiAmboina,
u.in't Kafteel Viftona,

den 18 Novemb.i7o«.
Geboren A0.i67t.dett

14 September. F. VALENTtK.

Den
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Den z8 dito, 's nagts tufTchen lo en

1 1 uuren , is een zeer vreemde aan-

perffing van water in den inham alhier

vernoriicn , zoo dat het Zee-watcr met
een fwaar gedruys quam oploopcn tot

aan de huifen, die aan de Z,ee-kant, en

vooral die aan de Roodenberg iton-

den.

Men zag dit ook zeer fterk onder de

bruggen , daar 'c water als een lluys

quam inloopcn , dryvcnde geheele Tsjam-

pans 'er onder door , en ook (ommige
in flarden ilaande.

Dit inloopen duurde ontrent zo lang,

als dat men loo a ifo tellen zou , dan

liep het weer met een groot geweld af,

zoo dat men werk had de Zee te zien

,

dan quam 't weer , na lOO a ifo tel-

lens, gelyk bevorens , oploopen, en dat

duurde dus tot ';> morgens ten ? uuren.

Dit heeft men ook aan de buytenfyde

van de Pas Baguwala 's nagts ten 1 1 uu-

ren , liog aan de overfyde van defen in-

ham , nogte elders buyten , niet het

niinite (dat egter te verwonderen is)

daar van vernomen.

De Moorfchc Paap aan den Rooden-
berg voorfpelde hier uyt,dat hier eenig

groot Koning in 't kort komen zou >

dog myn oordeel is , dat hier of daar

een fwaare Aardbeving gewecrt, of 't

een of 't ander groot deel van een ge-

bergte in Zee gcflort , en dat het hier

door veroorfaakt is.

Den f December dezes jaars 1708.

verhaalde my de Pati van Soya , dat ee-

nigen cyd geleden ,onder het beftier van

de Heer Coyett^ fommige Handelaars van

de Suyd-Oolter Eylandcn, Key, en A-

TJe, op Nocflalaoet en Honimoa geko-

men zynde, aldaar op Siriforri aan ze-

keren vriend van hem een Comala , of

Carbonkci-lleen , dien hy meenigmaal

by hem gefien had , vcrkogt hadden

,

welken hy vernam , dat des nagts een

zeer groot licht, by na als dat van een

kaars van zig gaf , zo dat men daar by

alles, wat in dat vertrek was, klaar be-

fchouwenküü. Voor dien fteen had ook
den Koning van Papero hem een groot

ftuk Lands geboden. '

1 k heb door dien Pati groote moeite

aangewend , om dezen Heen maar eens

IC Ë Ni i^t
te mogen zienj dog dié vriend verklaar- '^

de , dat hy den zelven by een fwaren
brand quyt geraakt was, en dien zedert^
tot zyn groote droefheid , niet meer
geilen had.

Daar zyn'erdie willen, dat deze fteen

(by de inlanders zeer wel bekend) voor
in 't hoofd van zekere Slang valt, dié

zig zelden anders dan 's nagts daar me-
de vertoond, en die de inlanders verkla-

ren, op een der "ralautiê Ey landen , on-
der Ternatc behorende , en digt by 'c

Eyland Wangindanao Ici^gende , menig-
m.ial gezien, en by't licht van deze Co-
mala alleen die Slang vernomen te heb-
ben.

Ook verklaaren veele Macaflaaren , dat

zy meer, dan eens , zulk een Hang met
die Comala in 't voorhoofd 's nagts in

't bofch gezien hebben j en men moet
'er des te meer geloof aan geven , alzoo
de tegenwoordige Koning van Batsjan

my , by zyn aanwefen alhier gefegt

heeft , onder andre fiaken ook hier ge-

koomen te zyn , om zulk een Comala^
door een van zyne voorfaten op de kuil

van Hitoe onder imand van zyne goede
vrienden gelaten , en te bewaren gelie-

ven, wederom te halen ; dog die Prins

zeide my ook, dat die man, aan welken
ze was gegeven , al lang overleden , en
dat die fteen by zyne erfgenamen niet

te vinden wr^^.

De Heer Landvoogd van der Stel , die

nevens my oordeelde , dat die fteen by
die nazaaten maar geloochend wierd , om
ze niet te moeten overgeven , heeft veel

moeite gedaan , om hem voor den dag
te doen komen j dog alles vergeefs.

De inlander , die nog vol bygeloove
is, oordecld, dat als hy zulk een fteen

bezit , hy dan voor zyn ganfch leven

,

in alles wat hy onderneemt
, gelukkig

wezen zal j en dit is de reden , dat die

hem heeft , den zelven niet ligt over-

geven zal.

Weshalven ik geloove, dat beide de
befittcrs van die Itcenen de zelve nog
wel gehad , maar zulks geloochend
hebben , uyt vreefe , gelyk zeer waar-
fchynelyk was , die te zullen moetenf

miflcn.

t E S--
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i^a).

Haflan Soeleyman's Dood^ A°. 1709. Des zelfs ftatelyke Begravenis. Nadre

Bcfchryving van die Man. Pati Combaiig m zyn plaats. Fcel Nagel-boomen door

de Hitocclên lerpwegen. Capiteyn van den Buflche hier geplaajl. En Comans.

Nieuwe Koning lan Nocflanivel aangejlcld. De Nagcl-oegjl van dit jaar 1709.

Croote koude. De Heer Schcnkcnberg's Dood. De Hongi-Tocljt. Seldfaam voor-

val van vier Een-Oogigen. A°. 1710. uiardbevinghier. De Heer \An\iJ\cbcck voor-

gefield. Groote Kojlen hier uyt ontflaande. Jonker Juftus van der Stel's Dood.

Graf-fchrift daar op gemaakt. Veel Nagelboomen omgewaeid. Gedwonge Manjlag

van zekeren Urbanus, die ivonderlyk van de Dood door 't Lot gered -werd. Zeker

ixjerk van hotite Buyfen gejiaakt. Matige Nagel-Oegfl. Ladiug der fchepen. De
Hongi -Tocht «rt Boero. fVerken dit jaar gemaakt. A°. 1711. Een groote nieu-

ive Thuyn aangelegt. De Nagel-Oegfl dit jaar. Aardbeving. Seldfame oploop van

Water ,^
en Aardbeving op Oma , enz. en in Banda. Des Schi yvcrs vertrek van

hier A°. 171 z. De Hollandfe Kerk voltoyd. Klagten van den Inlander over zyn Ed.

Meermin hier gefien. Dood van de Heer Van der Stel, Ao. 1710. De Heer Ga-
bri A°. 1721. Negenentivintig/le Lzndvoogd hier.

Stel. De Heer Gabrt nader bejchreven.

Werken van de Heer Van der
f

DEn 6 Janari 1709. Stierf Hajfan

Soeleyman, de Rykftc, Verftan-

^3^,5
digfte,vermogendftc, en gevaar-

Dood, lyklle Moor , die 'er op de kuil van

Ao.iyop.Hitoe was, en die daar alles ,
groot en

klecn , van zich had weten te doen

afhangen.

Hy wierd,na 's Lands wyze, eerft in

hu) s befchrcid, en toen , in Linnen ge-

wonden zynde , buyten gebragt , op

een Praal-bcd , of Hcerlyke Ruit- bank,

ftaande in een Aicove ,
gelegt , en op

de navolgende wyze zeer üatelyk be-

graven.

Extrad uyt het Hilanees Dag-
Regiller wegens de Lyk-
Statie van Hassan Soe-
L E Y M A N , Orangkaja Boe-

LAN , op den 6 Januari A'\

1709. Overleden , en den

8. daar aanvolgende ter aar-

de befleld.

EErflelyk ging voor uyt een Europiaanfe

Corporaal , beneffens twaalf Mus-

BegHve- quetiers , op de Moorfe manier in

nis. de Rouw , te weten , tnet witte

Roubanden , Jluyers , en firikken aan

hun fydtgeweer

.

Deze wierden gevolgd van een Compag-
nie Amboinecfen , die op haare

wyze in de Wapenen waren. Ver-

volgens quam.

Een Inlandfch Soontjc van flaat , dra-

gendg een goude Kris , met een

dito Ketting , e» itiierd gevolgd

van

Een dito , dragende des Overledens Ro-
tang , met goud bejlagen.

Een dito^ dragende des Overledens Ph
nang-doos, met Goud bcflagen.

Ëen dito , dragende een Silvcr Tafcl-

bord , beneffens een Silverc Doos.

Vier dito, dragende Silverc Schotels,

met bloemen belegt.

Een dito , dragende een Silvcr Kiftje.

Een dito , dragende een Goudc Kris.

Een dito , dragende een goude Kris,

met gefleente ingelcgt.

Een dito, dragende een SilvcrcnBecker.

Een dito, dragende, ff« Silvcr Kiftje.

Een dito , dragende een Silvcr Tafcl-

bord , beneffens een dito Kannetjtf.

Een dito, dragende «» Houwer, e»

Een dito , dragende een Pedang , of

Swaard , met een ronde Goude

Plaat , en over bei de fchouderen

met een groote enfwaare goude Ket-

ting omhangen.

Een dito, dragende een Piek , welkers

fpits van Goud was , en wierd gt-

•V

i

1

volgd van
Vier
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Rang , dragende een Tocdong , of

Vrouwen-Hoed , met twee hou-

de Plaaten.

Twee dito , welke in Goude Alleglas ge-

kleed , met goudc Kcttings om den

hals in henden o;mï)tgd waren
,

waar op -volgden ,

273

if dito , die ah vooren gekleed , met

goude Ringen aan den bah en han-

den verfierd waren , dragende ider

een goude Ketting aan een groen tak

je, van een welriekende boom , en

quamen daar op te volgen.

120 Moorfe Priefters, ider in zyn ha-

by t gekleed. Uier op wierd de koy

of 't Ledikant van Staat, door

voorname Inlanders gedragen , het

welke met roode en gecle Armofyne

kleeden omhangen was , waar na

des overledens Huisvrouw , met de

voornaam/Ie Bloed - verwanten

,

Vrouwen van de eerfie Rang , en

eenige Kinderen quamen , weenende

en kermende over den Dooden.

IVaar op volgde een Alkove , ge-

dragen van meer dan 100 Inlan-

ders , waar op V Lighaam van den

Overleden leggende , rond om met

wit Lywaat omhangen was.

By de opening van V Behangzel van de

Koy fat aan ider zyde een Inlander , met

een Pauwen-ftaart al wajende , en een met

een groote Kitafnl , o/ Sonnei'chcrm, en

aan 7 Hoofden-einde een Moorfe Pnelter,

alleen eenige woorden in haar taal ,
(ot

eygentlyk uyt den Coraan) fpreekendc.^

en het Reukwerk aanfleckende^ welke dan

van alle de voorgaande PrieHers beant-

woord wierd. Ter zyde van gcmelte Al-

kove gingen twaalf inlanders van Staat
,

De Orangkaja C.imcras , en Oiang-
toeha's dezer kuil , mitsgaders verfcbeidc

Orangkaja's van andere Neger. en, wel-
ke gekomen waren , om deze Lykilatie by
te woonen , en een menigte Inlanders van
veele plaatfen dezes Gouvernemcnts. In
deze ordre pafj'eerden zy de Fornelfe Am-
ilerdam , dezer plaatfe , en bragten het

doüde lighaam in des Overledens Thuyn
,

alwaar onder een daar toe ofgeregt huys
het Lyk eenige uuren wierd ter neder ge-

fet. Inmiddens dat voor de Mooi ie Prie-

iters ider een mat wierd ter nedergclegt
^

waar op zy na haare wyfe , neda geknield
zynde^ door den voornaamfe der Piiciters

het doode lighaam aangefprooken , en den
Zegen toegewenjl wieide ,

'/ welk gedaan
zynde , wierd het Lyk in het graf door

voorfz. Priefers ontkleed , en in een gat
^

ter zyde voorfz. graf gemaakt
, gefet , en

dus onder'' t lof]en van 3 Cliei-gies u}t MuS'
quettery , en feven ^^^non-ïchooXen van't
ls.ail:eeltie,(ofde Veiting) ter aarde be-

fteld ^ terwyl des overledens Huisvrouw
geld fat en telde voor de Prielters , die de

aarde in V Graf fmeeten^wclke Penningen^

meer als loo Ducatons bedragende , ter

zelver plaatfe onderde ï'v'\c[\e\a verdeeld
.,

en aan den eerften Prieller, buyten eenige

Goude Speciën , en twee Slaven gefchon-
ken wierden. Waar mede deze Froccilie

een eynde nam^ en menin dier voegen weder-
om naar des Overledens woningh te rug
marcheerde , alwaar door des Overledens

Huisvrouw deftig onthaald wierden.

Alle de Cieraaden van Staat waren niet
alleen in witten rouw, maar zelt" droe-
gen ook alle de Haken in zyn thuyn
rouw over hem, op dezelve wyfe.

Het Graf zelfwas wel 14 of i f voe-
ten in de lengte met fleen , ter hoogte
van 4 of f voeten , opgemetfeld ; dog de
plaats , daar hy lag , was als een houte
ruitbank zonder raam j daar 't graf van
'binnen in komt, 'er over henen gefet

,

dragende ider een Piek , vcrcierd met een
j

zynde wel een handbreed dik van yièr-

zyde groote quafl , waar op volgden in den

Rouw de naafl-befiaande Frinden in V wif.,

als:

Den Radja Hitoe, Kilakeling.

Den Orangkaja van Hitoelama, Aali.

Den Orangkaja, Pati Combang, met

des Overledens Raads-perfoon.

Den Koopman
, Johannes Philippus

Sip man.

Den Koopman .^ en Fifcaal., Jacob Bot-
tcndorp.

Den Onderkoopman, Pieler Nuyts.

Tweede Deel.

hout , met een onbekleed gehemelte, en
een witte fonnefcherm daar boven , en
eenige weken lang een wagt 'er by.

Na dat 100 dagen verloopen waren,
wierd 'er, volgens de wyiè der Mooren,
een groote Maaltyd (dat by de aaniien-

lyklle ook wel op ieder lOcdaggeichied)
aangeregt.

Nog wel een jaar lang wierd op alle

'Heilige , of Feclldagen dc,i- Mooren , en
vooral op den vrydag (de dag van hun-
ne verfamcling in den Tempel) voor
zyn Ziel gebeden. Den 3 May ging
zyn V^rouw uyt de Rouw , en doe was
'er weder een groote maaltyd voor alle

de vrienden.

Deze man had zig al eenige reizen,

zoo ten tyde van de Hctr De Vicq , als

M m

709.

N.idcre

Bechry-
,

nii ving van

ten dit; man.
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ten tydc van óen Heer De Haas (dut Roofelaar te vooien hier Hoofd, en nu '"°''

R;i.id van India op Batavia, dit wel ge- fcnvcr-

Pati

Com-
baiigin

zyn
plaats.

hem toen een boete van iood liyxdaal

dcrs kolhc) mft bet inhalen van brieven

van den Koning van Ternatc, of met

het bywooncn van vergaderingen (waar

»vctcn, maar hen (zoo de Moorcn nu'^^e^^"-

zelf zeiden) om verfcheidc redenen

,

die al wat fwaarwigtig waren , ver-

in cenig verraad gclmccd vvierd, en waar
i
Ichoond had, waar over de Hitoecfcn,

in men gefworen had al de Hollanders
[

S//)/»i3« vervloekten, en hem den Laa-

dcn hals te brecken) doodlchuldig ge- 1
net , dat is , den vloek , toewenfch-

niaakt , en was het egtcr gedurig nog
|

ten.

ontdoken. En fchoon haar Edelheden

zelf hem verklaarden des doods weerdig

te zyn, nogtans hebben zy zelf in de la-

tere tyden dezen man , tot nadeel der

borgers, zo begunlligd , en zo grooten

ccre aangedaan , dat het ider een in de

oogen üak ; ook aan hem tocgellaan,

om na Celebes , of wel na de dorpen

Balantc , en Mandona , Itaandc onder

Ternatc, A°. 1708. om Haven te gaan,

op welke Togt hy had weten uyt te

werken (waarfchynclyk door zyn geld)

dat het arm koninkjc van Batsjan van

haar Edelheden had verfogt , om hem
tot zyn Onderkoning te mogen verhef-

fen , dat van haar Edelheden (als van

te verren uytfigt zyndej egter gewei-

gerd , en dien Koning afgellagcn

wierd.

De dag van zyn dood was voor de

E. Maatichappy een gelukkige dag
,

alzo hy alleen in Haat was , om die

gehccle kufl: , als hy maar wilde , in

roere te ftellcn.

Hy was ook zo ftout , dat hy voor-

leden jaar haar Edelheden niet alleen

om nog een gouden keten met een gou-
de Penning tot een gcfchcnk , maar (dat

nog veel fioutcr was) om ook te vcr-

foekcn, van meer jonge Nagelboomen
te mogen aanplanten , daar de E. Com-
pagnie reeds pakhuyfen met Nagelen te

veel heeft , en klaar gebleken is, dat die

Den II Februari c]uam hier 't Schip Capiteyn
Vofmaar , medebrengende een nicu vanden

wen Capiiein der Krygsliedcn,genaemdp^'^'^'ie

Jacobus van den BuJJcbe ; daags 'er na ^\l^^~
't Schip Overnes) en den if .April, 't

Schip de Belois , nevens den nieuwen En Co-
Winkelier, Comafis. mans.

Het Orangkaja's Fceft is dit jaar den
ip, 20, zj en 24 April gegeven.

Den 14 May wierd 'er befloten den Nieuwe
Soon des Konings van Nocfl'anivel in Koning

zyn Vaders plaats , Henrik de Soyfa , J?'^ ^
onlangs overleden , Koning te maken, „j^,;.

en 't beltier van Noeflanivel zoo langaangc-

aan den Orangkaja van Ocrimcflcn, gc-ttcU-

lyk dat van de Coracora's aan den Pa-

ti van Scylalc, te laten.

De Nagel- Oegfl; dit jaar 1709. be-

liep.

Bhaarcn Ponden.

Dc
o Nagel-

oegft vaa

4? 5 ditjaar

1709.

O

m'tKaftecl -
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'739' Den iz O£tobcr , vertrok de Heer

De Hon- Landvoogd van hier op de Hongi-Togt,
gi-tocht.

fj,e[ gg,^ ge^-^i ^ „a 't bcrigt my duur

v^an gegeven , wel van fS Cpracora's.

Zyn Ed. wierd door de Borgery tot

buyten 't Hoofd uytgclei gedaan , dog
door 't onvoorfigtig fchicccn der Bos-

fchieters met 't Kanon wierd myn be-

huwdfoon , Gcrard Leydekker , toen

Vaandrig van de Nederlandfche Borge-

ry zynde, onder de voet, en zyn Vaan-

del van de ilokgefchootenjbehalvendat

ook 4 of f andere Borgers zcergekwctft

waren. Myn foon fprong dryvcnd weer

op zyn beencn , hebbende geen ander

letfel,dan eenige kruyt-korls in zyn aan-

gezicht gekregen.

By 't uyttrekken van zyn Ed. ftond

'er in de ringmuur van 't Kalteel een

Compagnie folJaaten , en buyten op 'c

Plein een Compagnie Nederlandfche

en een Compagnie met groene Gcu-
fen , of Mi.xftice Borgers , tus-

fchen welke door zyn Ed. voor by den

Winkel henen en 't Kafteel om na 't

Hoofd trok
,

gevolgd zynde door de

Nederlandfche Borgers, die maar even

agter zyn Ed. waren , toen dat onge-

luk voorviel.

Veele lieden van aanfien deeden zyn
Ed. tot in de Portugeefchc Baay uytge-

ley ; toen ging ik vaor die reis niet me-
mede.
Zyn Ed. voörnetrlen was om na Ban-

da, alzo de Landvoogd daar Overleden

was, te vertrekken, gelyk dit ook zyn
voortgang nam , nemende myn Collega,

D. Parent^ mede derwaards, alwaar zyn
Ed. behouden, en ook weder hier nact-

telyke dagen gekomen is.

SeUftim ^^" '7 december quam van Batavia,

voorval de Borger Michiel Jntonhfoon , hier

van vier woonachtig, en maar een oog hcbben-

^|;"^°'''dci die veel nieuws van daar mede
bragt , ook veel menfchen aan zyn

huys lokte, en onder anderen (dat zeer

geval lig was) twee Lieden hier mede
aan 't Kallcel woonende,die ook maar
een oog hadden, by welke drie een-oo-

gigen (deeenigen hieraan 't Kalleel) nog
een foldaat van Boero quam , die me-
de maar een oog bad , en vcrzogt de-

zen Michiel Antonisfuon een woordje tus-

fchen vier oogen te fpreken.

Terwyl Mifchiel Antonisfoon^ dit toc-

ftond, zey een van de vier, ^muyfcr ge-

naamd : Zeg het dan maar hard op:

ivant 'wy zyn kier onder vier oogen , al-

zoo wy ^er ieder maar een , en met ons

bekennende nogtans alvorens , dat hy 1709;

zig qualyk uytgcdrukt had , en verfogE

moeit hebben hem tullchcn twee oo^

gen te fpreken , hoewel dat mede vry

vrccmt ni de ooren geklonken zoü heb-

ben.

A". 17 10. den if Februari was hierAo.ividj

's morgens een Iterke Aardbeving, be-^ailhe-

Itaandc in 3 llooten , enden 16 dito ^''"S°'"'

weer 's morgens ten 4 uuren, gelykook
den 17 dito 'er twee op de middag, en
nog twee daar na volgden , zynde den
16 dito 't aardryk op Haroeko niet

Uil gewecft.

Den 4 Ma.irt quam hier het fchip

Arentsduyn, den if 't fchip deCartha-
go , en den 16 Schoonderloo op de
Reede.

Den zo dito, wierd hier de Nieuwe DcHeei
Opperlandvoogd van Indien , de Heer van Ric-

Mr. ylbraham van Riebeek, zeer plcete-''^'^'^

gigen.

lyk 's morgens ten p uuren op de groo-
^gj^l^^*^"

te Zaal van 't Kalleel voorgelleld;

Alle Collegien , en de voornaamfté
bedienden der E. Maatichappy, by den
anderen vergaderd , en idcr na zyn f-ang

binnen geroepen zynde , ftond de Heer
Landvoogd op , opende de reden van
de byeenkomlt,te weten, om den nieu-

wen Heer Opper- Landvocfgd van Indi-

en voor te rtcllen. Daar op deed zyni

Ed. het fchryvens , zo harer Edel-
heden , als van de Heeren in 't Vader-
land over dat ftuk , door den Geheim-
Ichryver voorlefcn , en zeide, dat zynl

Edelheid Fan Riebeek het Oppcrbewind
den 30 Oftober 1709. overgenomen, en
derhalven op alle Collegien en Bedien-
den , zoo op Batavia , als hier, en el-

ders , dien nieuwen Laft gebragt had y

om den Eed aan zyn Edelheid te ver-

nieuwen.

Hier op deed de Heer Fan der Steï^

eerlt opftaandc, den Eed aan zyn Ed.
en nam dien toen van alle Leden van
zynen Raad , van de Predikanten , en
van alle andere Collegien , en bedien-
den , op dezelve wyfe af , te weten ^

de vier Collegien ieder byfonder , daar
na de Opperhoofden van de Buytcn-
Comptoiren, toen de Officiers, Schip-
pers , enz. te famen , waar na wy alle

tegen 's middags ten een uur ter maal-
tyd verfogt wierden.

Hier na wierd den Eed ook allede fol-»

daaten , en de verdre ingefctenen , afge-

nomen, waar op driemaal gechargeerd.
het Kafteel rondom los gebrand , en varz

Arentsduyn ip maal , van de Carthago
vieren te famen 'er maar vier hebben ; 't 17 maal, en van Schoonderloo if maal,

welk dezen foldaat , en ook den andreii, gefchoten, gclyk ook al van fmorgen»
die dit nog niet opgemerkt haddc, zoo .af op al de fchcpen en vaartuygen, daar

lacchcn dede , dat hy by na zyn gan- 1 op ftroom leggende , niec weinig, ge-

fche boodfchap vergeten zou hebben , vlagt wierd.

Mm a, Kü
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>7io. Na de maaltyd 's middags wierden jtyd te voren h;ul zeker Soldaat opHila

\vy alle tegen 7 uuren weder vcrfogc by jdcn naam hcbljciidcvanzcergcrchikt,en Ge

zyn Ed. in 't Kallcel te komen , zo om
cenige tVaje Vuurwerken te zien aanfte-

ken (die zeer lierlyk daar vertoond

wierden ) als om duar weder op een

hcerlyke maaltyd te zyn.

Deze voorllclling mocft ook hier op

alle de buytcn-Comptoiren , en even

ömftaan- zoodanig in alle Landvoogdyen gcfchic-

den, waar uyt men zeer l;cht befefFcn

kan , dat zulk een vooritelling van een

üpper-Landvoogdalomme,de E. Maat-

fchappy wel een tonne-Gouds komt te

kollen.

Dit jaar gaf zyn Ed. 't Orangkajen-

Feeil den ii May aan deChrifl;enen,cn

den 1(5 en 17 dito aan de Moorfche O-

nict minder, d.in een moeite maker.
cyn. het ong^ 'luk , dat hv door den

jg dwongé
Manlli"

vanz.e-

Grootc
korten

hier uyt

de.

rangkaja s

Jonker,

Jultus

van der

Stel's

dood.

Giaf-

fchrift

daar op

gemaakt

Den tj dito verloor zyn Ed. zyn

jonglten Soon, Jujiusvan der Stel ^\Vi.xï

op ik, om zyne zeldfamc Geboorte, dit

Grat-Ichrift gemaakt hcbbe.

Jonk^JUSTUS VANDER STEL,

Obiit den zj May, A°. 1710.

Oud Ses Jaaren.

£« met beide zyn Broeders ider

in een byzonder Deel des

Werelds Gebaoren.

NoH zag de Wereld in drie Broederen dit

\Vonder,

Daar de Oudfte Van der Stel ge-

teeld "wierd in Euroop

,

Dejongfte inAüa^e» aan Caap de Goe-

de Hoop

De MiddcUlc , diens Son dook hier in

Ambon onder.

F. V.

^rootlten moeite-maker op die kuil, inkcrenUr-

zcker tap-huys, daar men wel een glas ^^'i'^-

Zaguwccr dronk, juylt op een tyd , dat

deze kerel zeer dronken , en hy nugtc-

ren was
,
gedwongen wierd zig te moe-

ten verwecrcn , alzoo hy met een bloo-

te Bajonet op hem af quam : de foldaat

maande dezen kaercl eltelyke reizen aan,

zyn bajonet op te llecken, alzo zy im-
mers geen gcfchil ter wereld hadden, en
bood aan, liever een glasZaguweer voor

hem ten be'te te geven. Doch Alles

mogi niet helpen , die onbefuysdc wil-

de met hem vcgten > en , Ichoon hy om
riep , niemand quam in dat ver-

om hen te fcheiden , alzo zy alle

bang wa-

hulp

trek

voor den dronken onverlaat

ren.

Hy quam cindelyk zoo onbefuyft op
hem inloopen , dat Urbanus (dus was
zyn naam) gehouden was mede zyn ba-

jonet te trekken, 't geen hy egtcr niec

anders gebruikte , dan om hem af te

kecren. Eyndclyk kreeg hy hem om
de middelen, meinende zo meefter van

hem en van zyn geweer te werden , dog
was toen genoodzaakt hem de rell te

geven , of anders zou hy 't hem zelf

gedaan hebben. Hy vlugtte niet een

aan , wierdvoet, maar gaf zig zelven

wacid.

-. . Den II Juni kregen Wy tyding van

}<j_Jel.
Larike , dat daar wel f00 , en op üe-

boomcn rlën 480 van de belle Nagelboomen door
omge- een fwaren dwarrel-windomvcrgcwaeid ,

en dat 'er nog eenige fwarc boomen el-

ders met wortel met al uyt de grond ge-

rukt, en daar door dit jaar wel fo bha-

ren i>Jagelcn weg geraakt waren.

Ook waren 'er tuflchen Ceyt , en

Negri Lima , wel 600 dezer boo-

men omgewaeid, dat een groote Ichade

voor den Inlander , en een groote winft

voor de E. Maatfchappy, was.

Twee dagen na dezen dag viel 'er

mede een fcldfame faak voor. Eenigen

van daar na 't Kaftecl gebragt , en in 'c -

Stadhuys onder de Raad- kamer gevan-

gen gefet.

Zyn faak wierd ten cerften by den

Regter onderfogt , alle vooringenome-

ne getuigeniflcn wierden tot zyn voor-

deel , en tot groot nadeel van den anderen,

bevonden. De gevangen bekende open-

hertig het feyt ; maar in alle de zo even

gcnielde omltandigheden.

De man-flug bleek hier klaar, hy be-

kende die gedaan te hebben om zig te

vcrweeren j maar daar van was niet hec

minlle bewys, zo dat den Rechter zig

met deze faak fecr verlegen vond.

Den pjuni ontbood de Heer Land- Die

voogd my by fig, deed my de eere van wondcr-

my kennis van dit heel geval te geven ,
'7''r^^"j' . ri 1 1. r • dcDood

en verlogt my , or ik wei by dien mis-^j^y^t

dadiger gaan, hem eens ter degen toet- Lotgc-

fen, en 't op zvn gemoet zetten wilde, >cd

om te zien , of ik niet ecnig licht van

hem zou konnen krygen, alzo de Rech-

ter zig zeer verlegen vond , om buyten

zyn toedoen , ol een ontfchuldigen te

llraffen , of ook wel een fchuldigen vry

te laten.

Ik nam dit aan > dog verfogt , dat

men my niet vergen mogt , üaken te

openbaren , die ik van hem hoorcn mogt^
en

\Yieid.;
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iyro. en die ik behoorde te fvvygcn, om een

cerlyk man te blyven. Zyn Ed. Hond
my dit toe, en ik ging na dezen misda-

digen.

Ik fprak hem ccrft; over dit geval in 't

gemein, en daar na in 't byfonder zoo-

danig aan , dat hy zeer bitter tegen my
begon te ichrcycn , met veel beweging
zeggende : Alyn Heer , ik betuyge voer U
Eer'w.^ dat ik over de ivegen Gods ontrent

my ten uyterften verhaafl fla ^ en moet be-

kennen , dat ik niet alleen een groot fondaar

;

maar ook de dood viscerdig , hoewel ik

in opfigt van dit geval zo on>ioofel ben , als

ik oit of oit zou konnen zyn.

Ik had geen voornemen , ja de allermin-

Jie gedagten niet , om deezen man qtiaad te

doeny veel min om hem te dooden; dog hoe

onjchuldig ik ook hier ontrent ben , zo be-

kenne ik egter in vertrouwen , en in '/ ge-

heim voor U Ecriv. , dat ik door andre

bedryven de dood ivel verdiend heb , en

dat God dit geval heeft vuillen doen dienen
,

om my over myne andre bedryven , die my
doodfchuldig maken , regtveerdig te ftraf-

fen.

Daar op deed hy my een verhaal van

zyn ganfch leven, waar in ik faken ont-

moete, die hem waarlyk (indien hydaar
over in handen van den Rechter geraakt

was , of indien zy waren bekend ge-

weeft) in een z,eer groote fwaarigheid
,

en , na dat de Hemmen vallen mogten,
ook wel doodfchuldig zouden gemaakt
hebben.

Hy betuigde ook öpregtclyk , dat,

dewyl hy die dingen in zyn jeugd be-

dreven , hy God zcdcrt menigmaal crn-

llig om vergiffenis van deze dwaasheden

van zyn jeugd gebeden, en ook na dien

tyd zeer matig , llil , en fcdig (gelyk

alle dit van hem getuigen moeiten) ge-

leeft , en dat hy ook gehoopt had , dat

die goedertierene God hem dat ook zou
vergeven hebben j maar zcide hy , zeer

bitter weencndc : Ik zie dat God regtveer-

dig in zyne wegen is , en vreefe^y dat die

fonde van my , nog by hem openjlaande , en

dat dit geval , waar in ik zo wonderlyk te-

gen myn wil en dank ingewikkeld ben , de weg
isy door welke hy my regtveerdelyk over my-

ne vorige Jondige bedryven flraffen wil

;

maar hoe doodfchuldig ik ook , en hoe

volveerdig ik ook ben , om de dood , die

ik bckenne verdiend te hebben , te lyden , zo

zal ik egter daar op fierven , dat ik hier

aan onjchuldig , en in dit geval Z9 onnoofel

ben^ dat ik my verfekerd houde ^ dat die

God , die my over myn vorige bedryven

regtveerdig firaft , my wegens dit gival

mets toerekenen , en my niet in het allermin-

fie daar over flraffen fal^y alzo ik U Eerw.
als in zyne tegenwoordigheid , en op het

allerdierfie betuyge , dat ik in dit fluk niet

K È N. l-j-^

het allerminfle bedreven heb , dan ik mi
weder zou moeten doen., zoo my iet dierge-

lyks voorquam , vermits ik niet anders

dan myn lyf verweerd , en dien man
zoo lang gefpaard heb , als my dat mogclyk

was te doen.

Na dat ik dit alles van hem gehoord
had, merkte ik uyt dit ganfch openher-
tig verhaal van zyn leven zonneklaar,
dat deze man in dit geval waarlyk on-
noofel en onfchuldig was , alzo ik gee-
ne de minfte reden zag j waarom hy^
die zig door 't openhertig bekennen van
het teyt (dat men hem anders noit had
konnen bewyfen) reeds fchuldig genoeg
verklaard had, de verdere omitandighe-
heden van zoo een geval niet zoo wel

^

als andre veel fwaarder faaken, voor my
bekend zou hebben.

Ik veriterkte hem dierhalven wel aan
de eene zyde in die goede gedagte van
Gods regtveerdigheid in zyne wegen

^
om de fonden, Ichoon lang uytgclteld^
op zyn tyd te Itraffen ; maar vertrooltte

hem ook zeer krachtig , met die belof-

ten Gods , dat hv, hoe groot ook onze
zonden zouden mogen wefen, nog veel

grooter in Goedertierenheid zig ontrent
die genen betonen wilde , die waarlyk
berouw en lecdwefen van dezelve had-
den , en die hem door den Geloove in

Chriltum maar aangrepen. Ik voegde
hier ook by , dat , zo zyn berouw dan
wegens zyne vorige fonden opregt was.
God hem die niet alleen fekerlyk verge-

17 ld;

ven maai* dat het God , hoc zeer
ook dit geval als een middel tot zyrt

dood , en als een weg , om hem over
vorige misdryven,te Itraffen, fcheen te
dienen , ook aan geen middelen ont-
breken zou , om hem , die hy wiit in

dit geval onfchuldig te zyn, volflagen,-

fchoon wy die middelen nog niet voor-
fien konden , te redden.

Hy dankte , my daar op voor myncn
troolt, en verfogt my , of ik voor zulk
een dood-fchuldigen in allen deelen,'

hoewel onnoozelen en onfchuldigen ia
dezen opfigte , wel een Gebed wilde
doen, alzoo hy wel bereid was om te

ilerven, maar alleen wenfchte , dat die
goede en Rcgtveerdige God dog den
Rechter maar alleen geliefde zyn cn-
fchuld in dezen te doen weten.

Ik deed daar op een zeer ernllig Ge-
bed voor hem tot God , en moet beken-
nen , dat ik over een misdadigen noit zo
voldaan geweeft ben, als over defcn,

alzo ik alles in hem bcfpeurde , dat my
I

zyn opregt berouw, wegens het geen hy

I

te voren bedreven had , hoe langer hoe
klaarder, en ontrent dit geval my weer
alles dcdc befpcuren , dat 'er vereifchc

wierd , om dezen man by my zclvcn

Mm 3 tó
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ken.

Na dat hy my dan met veel tn-ianen

en beweging bedankt , en nogmaals be-

tnygd had , dat hy daar op zeer gcruil

fterven zou , dat hy hier aan geen

fcluild , maar cgter de dood verdiend

had, die hy wel wift , dat hy nu niet

ontgaan kon , alzo 'er geen getuygen

tot zyn vry-i'prcking bv gewcelt waren,

en dat de Rechter , die blind in deze

faak was, egter Recht moeit doen , en

hemderhalven, hoe onfchuldig hy ook
in zich zclven wcfen mogt,nict vry zou
konnen Ipreken, zo n.im ik afichcidvan

hem , tot in myn ziel over dien man, in

opfigt van ditduyltergeval, bedroefd, en

aan de andere zyde zeer verlegen zynde,

door wat middel deze man , hoe on-

fchuldig ook in dezen , door de Rech-
ter , buyten eenig bewys ten zynen
voordeele , zou te redden zyn.

Terwyl ik van hem af,- en na 't Ka-
ftcel ging, bad ik God zeer ernllig, dat

hy, alzo hy my de onl'chuld van dezen

man klaar had doen blyken, myne ge-

dachten richten , myne tong dog be-

ftieren, en de woorden , die ik voor
den Heer Landvoogd fpreken zou , zo-

danigcn fchikking en kragt geven wil-

de, dat die man, zoo hy waarlyk (ge-

lyk ik dagt) onfchuldig was
, gercdt,

en 'er een middel , 't zy door my , 't

zy door den Rechter , uytgevonden
mogt werden , waar door zyne on-

fchuld blyken , en hy in vryheid gera-

ken mogt.
Na dat ik nu by de Heer Vander Stel

ekomen was , vraagde zvn Ed. my.

zig zclven niet alleen had komen aan-

geven maar dat hv ook zelf dat
i?to.

hIOC ik was gevaren. Ik zeidc zyn Ed.,

dat ik dien misdadigen,zeer naeuvv on-

derzogt , en dat hy my een verhaal

van /yn ganfch leven gedaan had,
waar in my verfcheide faakcn van zeer

veel opmerking voorgekomen waren
,

die ik als een eerlyk man , alzoo zy

my in vertrouwen gefegt waren , niet

mogt weer verhalen ; maar dut ik zyn
Ed. en den Raad van Juititie daar van
kon verfekeren , dat die man allecnlyk

zyn lyf verdedigd , en niet anders (by

zeer diere betuigingen aan my) gedaan

had, dan 't geen hy , om zig te verwe-

ren, tegen zyn wil en dank had moe-
ten doen.

Als een groot middel van 's mans on-

fchuld verlogt ik zyn Ed. eens ernftig

te overwegen , dat die man , zoo hy
\vas fchuldig geweell

,
geheel anders,

dan hy gedaan had , had moeten han-

delen} maar dat de zuiverheid van zyn
gewiflc daar in doorltak , om dat hy

,

wel verre van de vlugt te nemen (dat

hy gemakkclyk had konnen doen)

feyt , dat hem immers niemand oit

had konnen bewvren,npcp.hertig , maar
te gelyk egter ook in die omihmdig-
hcdcn , had komen belydcn. Ik vraag-

de zyn Ed., wat reden hv, of de Rech-
ter had , om te gcloovcn , dat hy die

gedaan, en wat icden hy had , om tc

gclyk ook het ander, dat hy 'er by ver-

haalde, niet te gelooven, alzoo 'er geen
redenen meer waren om hetcene,dan

! om i'.et ander aan te nemen, bchalven

I

dat het inimcrs aan den Rechter niet

illond, zoo een belydenis, in zyn vol-

!

Ic Leden voorgeileld zynde, te vermin-

ken, of van een te fcheiden , om het

ten decle te gelooven, en ten deelc tc

verwerpen.

ik verzogt zyn Ed. te overwegen , of
de ecrlyklle man, die 'er wefcn mogt,
wel anders zou hebben konnen hande-

len , als deze man gedaan , en of hy
geen groot bewys voor fich had, die,

j

zonder van dit feyt beichuldigd , veel

min o\ ertuygd te zyn , zich zelven zo

!
Edelmoedig aangeven , en den Rechter

uyt veel fwarighedcn, in 't onderloeken

; van dien gelegen, niet alleen redden

j

maar die zig ook enkel en alleen op Z)nn

;
zuyveie gewifle in delen , en aan des

!
Rechters befcheidenheid vertrouwen

' quam , vallftellende , dat die hem
' daarom fouden moeten vry fpreken,

j

om dat hy , zoo hy was fchuldig ge-

weefl, zich zelven geenfins zou heb-

ben komen aangeven , en om dat zy
ook vcrfekcrd waren , dat 'er zoo een

geval als dit , waarlyk wcfen kon,

i
en dat alle de fchyn ook daar voor was j

om dat deze man noit met imand in de-

ze Landvoogdy , en voor al noit met
dezen ter nedergeflagcnen, eenig gefchil

gehad , en daar benevens by zyn Op-
perhoofd , en alle de Ingefetenen al-

daar, de gctuvgenis had, van altyd een

(lil , fedig , neerllig , en nugter borft

gewceit tc zyn> en dat immers zulk een

getuygenis met dit edelmoedig eigen

aangeven van hem vergeleken zynde,

dien man volkomen vryfprak ; of dat

men anders zoude moeten vallftellen,

dat het beter was zig niet tc vcrwee-

ren , en zig maar te laten dood iteken,

dat immers tegen alle Rcgten, en tegen

de wet der natuure llrced > die toelieten

zig zelven te verweeren , vooral als 'er

geen andre waren, die ons helpen kon-

den.

De Heer Landvoogd gaf my tot

antwoord , U Eerw. heijt in deze zyne

ftellingen -xel gelyk ; maar daar legt de ter

nedergeflagene , by zegt dit gedaan , en wel

tot zyne vervjeering gedaan te hebben. Het
eer-
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17 to. eerfie hlykt klaar ^ i-an V laatflc is geen be-

'wys ter wereld, f/ 'ai moet nu de Rech-
ter ^of?i? Ik gaf diurop tot antwoord,
de Rechter Ed. Heer , die moet na klare

hewyfen te iverk gaan; Uier blykt welf dat

die man dood is, maar hoe weet de Rech-
ter , wie hem gedood beeft ?

Dat bekend by ^ zcy zyiiEd. zelfs; dat

is waar f
Ed. Heer , zei ik j maar hy be-

kend dit immers niet alleen , hy bekend

dit tot verweringvan zyn lyf\ en anders

niet
f
gedaan te hebben ; dat immers wel

te gelooven is ^ alzo de ander een befaamd
moeite-maker

f
en een grote dronkert was.

Daar beneven ^ Ed. Heer, zou UEd.^

of de Raad , op die bloule bekentenis van

hem , dat hy dat gedaan had , hem wel met

een geruft gemoed ter dood konnen doemen
,

zonder te gelyk eerft de omftandigbeeden-^

hoe hy dat gedaan had^ te weten : want hy

kon dat bekennen , en wel onfchuldig
,
gelyk

daar af -voorbeelden zyn ; maar nu beleid

hy zoo wel 't eene ,
als V ander , te weten

,

dat hy V gedaan , maar ook om geen andre

reden zo volbragt heeft , als om dat by op

geen andre wyze middel wijl , om zig zel-

•uen hier uyt een zekere dood te redden.

Men kan , nog mag (myn 's geringen

oordeels) het eenc zonder V andre niet

aannemen , zonder dien man ten uyterften te

•verongelykcn , en zonder aan andre , in V
toekomende in zulke ongevallen rakende

^

loet te geven , om zig wel te verweeren
,

en imand ter neder te logden ; maar om
daar den R.echicr niets van te zeggen, en

dat
f om niet in die zelve fwarigheid^waar

in die man nu is , te geraken.

Ik zie welf zey de Heer van der Stel,

dat 'er zeer veel in U Eerw. Redeneering

is , dat voor die man zyn leven pleyt j

maar ik wenfcbte , dat ik een middel zag,

om hem te konnen redden : want fcboon ik

al mogt voor hem zyn, alle de andre Le-

den zullen zeer waarfchynelyk tegen hem
zyn.

Indien U Ed.
f

zei ik, eenigfins voor

die man is , zu geloove ik , dat ik een mid-

del weete , om hem zekerlyk van de dood te

redden , een middel , dat in veel diergelyke

gevallen gebruykt is , en waar door de

Rechter buyten alle opfpraak en fwarig-

heid blyven zal.

En wat is dat ? 7eide zyn Ed., het

Lot , E.d. Ilcer , zeide ik , dat wel

van veelen , die alle de dood verdiend heb-

hen
,
getrokken werd, maar waar van men

nogtans eenige begenadigen , hoewel zodanig

dat doen wil , dat men bet aan't hot en aan

God, den beftierder des zelfs , overlaat

,

om aan te wyfen , wie van dezen in 't Le-

ven blyven zal.

Mag dat tn zoo een geval gefcbieden,

daar men menfcben voor zig heeft , die

alle de dood klaar verdiend hebben j

K. 179
waarom dan veel meer nief hier in deze

faak , waar in de Rechter tntrent de

fcbuld of onfchuld van dezen man , nog ge-

heel blind en onkHndig , en daar hier maar
een doodfchuldige is ? Imnurs dit kan ik

U Ed. (menfchclykcr wyle gefproken)

verfekeren , -ja durve daar voor ah inflaani,

dat , zoo U Ed. , en de Raad
,
goedvinden

hem 't Lot te laten trekken , hy het

Briefje ten Leven trekken zal.

De Heer Van der Stel , dit geboord

hebbende
f

zeide: Myn Heer , dat middel

is goed , en ik zal den Raad bericht van
alles , en ook myn beft doen , om de Leden

tot het in 't werk Jiellen van dit middel te

bewegen.

Dit nu wierd den 14 Juni 1710. in 'c

werk gelleld, en Vrbanus trok met een

zeer groote vrymoedigheid , en tot ver-

bafing van den Rechter, het Briefje ten

Leven; waar over hy my naderhand

j

hoorende , dat hy my dit middel tot

zyne redding fchuldig was , zeer ne-

drig quam danken. Ik gaf hem tot

antwoord : Dankt my hier voor niet

,

' maar God , die my dit ingegeven , die

den Rechter tot bet gebruiken van dit mid-

del bewogen , en die vooral uw band be-

Jiierd beeft ^ ofn bet Briefje des Levens,

en niet dat des Doods te trekken , en

laat deze greote genade u dienen , om hem
nu verder alle de dagen uwes levens daar

voor te danken , en om dit geval noit te

vergeten. Hy ichreidc van blydfchap,

en viel voor my te voet (hoe zeer ik

hem opbeurde) en zei : Myn Heer , ik

zal nooit vergeten God hier voor te dan-

ken , en myn zondig leven nog meer en

meer te beteren , maar ik zal uwer ook

noit vergeten , en U Eerw. altyd met een

levendige dankbaarheid in myn herte my
voorftetlenfaangejien U Eerw. , naajl Godj
niet alleen de eenige behouder van myn le-

ven , maar ook die gene is , die door uwe
trooft-redencn my zulken hopen te leven

(dat ik al uyt myn gedagten gefield

hïé) gegeven heeft , dat ik^zedcrt U Eerw.
vertrek , ik weet niet wat voor een blyd-

fchap en opbeuring van mynen verflagenen

Geeft in my gevoeld heb , die my zeide , en

inblies
f
dat ik maar op God boopen^ en

hem ernftig bidden moeft , en dat bet mid-

del om my te redden , by God niet alleen
^

maar ook by de menfcben al was gevonden ^^

alzo 't onmogelyk was , dat ik om deze

manftag , waar aan ik geen fcbuld had^

Jlerven zou ; en by de uytkomji heb ik ook

ondervonden , dat God myn hoope ver-

vuld , en myn ernftig Gebed verboord heeft.

Ik kan U Eerw. wegens die dienftf my in

myne gevankenis , en by 't opgeven van

dit 'middel bewefen , bet noit vergelden

,

maar zal niet nalaten God , zoe lang ik

leve , voor uwen weljiand te bidden ; waar
me-

17 10.
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:;io. mede hy , zeer bewogen zyndc , van

;
Hopgi-tocht na Bücio,om het bcrocin-

my affcheidc. ide Meir daar ook te g;un iicn. Wat
Ik heb hem naderhand op Batavia

j

zyn Ed. daar van oiitdekte, hebben \vy

buytcn 't Kaltecl nog eens zeer geval- reeds in de Befchryving van Boero aan-

hg ontmoet ; dog hy lag op den weg gehaald

i7n.

voor i^ne voeten , eer ik eens will, Inmy... —^— , -
7|

wie hy was, alzoo ik dagt, dat hy lang
]

Rocro wecrgekomen

na 't Vaderland vertrokken wasj maar

hy betuygdc my daar nogmaals zyn her-

telyke dankbaarheid, en zeide my , dat

hy zedert zich met de uyterlte onifich-

tigheid na myne vermaningen gericht

,

en dat God ook zyn goed voornemen

gezegend had. Ik antwoordde, dat ik

zeer verblyd was dit te hoorcn , maan-

de hem aan, om op dit regte ipoor te

blyvcn, en zey, dat dit hst eenig mid-

del was , om tydig zync fpoedigc be-

vordering, en eeuwig ook zynen wel-

iland te 'bejagen. Ik verfogt hem, dat

hy my eens zou komen befoeken , dat

hy beloofde te doen , nam daar op af-

frheid j dog heb hem ledert niet meer

gezien.

December begon zyn Ed. , van

het Hoofd mer-

kclyk te verbeteren , en veel meer dan

oit te voren te verfkrken j en was met
de Hollandfche Nieuwe Kerk nu al zo

verre gevorderd , dat zy half gedekt

was.

Voor de Voorpoort (laat wc\ uyt-

gcdiuktdatzy 17 lo. gebouwd ïs; dog
't liep nog lang daar na aan , eer zy

klaar geraakt , en eer daar in de ecrile

Predicatic gedaan is-

A°. 171 1. den 14 Februari, quam
hier 't Schip Driebergen , den z6 het

Schip Bon, en op de zelve dag ook de

Haringthuynj met het eerlle quam ook
de Indigo-maker, uibrabam Wejlplate.

Ontrent dezen tyd begon de HeerAo.1711

Landvoogd ook een groote Nieuwe ^'-'"

Sedert A°. i-'07. had zyn Ed. ook
j

Tiiuyn ontrent de voet van 't Gebergte
|^J^°^^g

begonnen van den Olifant af houtc Buy- jvan Soya, niet verre van de Rivier den Thuyn

fen diep onder de aarde te graven, om I Olifant , aan te leggen , daar allerley aange-

't water op een verborgene wyfe in 't

Kaileel te brengen -, dog dat bleef dit

jaar Heken , alzo de Doorboorder der

boomen , en legger van deze Buyfen,

fchielyk in een van die gcgravene put-

ten Hortende, dood bleef j ook was zyn

Ed. met dit werk nog maar half weg
gekomen.
De Nagel -Oegft was dit jaar niet

Matige
Nagel-

Oegft.

leldfime boomen in te planten , en op'^St-

dat Huk lands ook na by den Olifant een

zeer ichoon huys te bouwen.
De Nagel- Öeglt had dit jaar tus-DcNa-

fchen de 12, a izoo bhaaren uytge- 8*^'" °'^8'^

, j ^ ' ° van dit
leverd.

_ j„,.
Het Orangkaja's Feeu: wierd den 1

1

Mey, en in de 3 volgende dagen ge-

geven.

Den 6 Juni vertrokken de drie fchc- Aard-

pen van hier , en den 1 1 was 'er 's nagts ïjeving.

na half elf een wicging van 't Aardryk
,

of zagtc Aardbeving na een fware flag-

regen , zoo als die op hield, dog duur-

de niet boven een quartier uurs.

Den
5

1 Augulh wierden alle de Pag-

ten , ook die van 't Hanen- vegten en

de top-baan, verpagt.

Den f September 171 1. had men 's Oploop

nagts tuflchen 10 en 1 1 uuren diergely- van Wa-

ken oploop van water, als men hier in'^''

myn tyd nog eens gehad heeft ; dog
dit duurde tot 's morgens ten half ne-

gen. Het liep in een halfuur driemaal

op en neder, en wel 4 voeten zeerlchie-

jlykop, en fpcelde twee huyfcn, en 2

Waar van in Schoonderloo yifBhaa- ! kinderen in Hative weg. Alle de put-

ren , en 6 ponden , dog verder waren ten in Mardheika liepen droog. De
'er in de andre twee fchepen nog zoveel meefte loop was aan de Zuyd-zyde van

Naf'clen geladen , dat de ganfche over- den inham gcweelt ; dog egter had

"ave zof4 bhaaren , en ettelyke ponden men 'er op de drie huylen ook van

beliep •, behalven nog i fo potten ge-
, geweten 5 maar aan de Poka niet.

confy te Nagelen j 1800 ponden Moer- Men hoorde nog dien zelven dag, En Aard-

nagelen voor Japan , en 1000 ponden dat 'er op Oma een fware Aardbevinghevmg

Coelit-Lawan. geweellwas op den zelven tyd, als de op- ^'P^ '"*'

DeHon- Den 2,7 Oftober, vertrok de Heer loop hier begcmnen was. Ook was 'er

gi-tocht
y,^^^ ^^,. g;^/ ^^^ ,p Coracora's op de Aardbeving op Honimoa , en NoefTa-

"»S'^"°'
laoet.

heel groot en maar
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1710.' laóct , en op beide die Eylanden , en

ook op Oma i 3 ;i 14 maal, als ook aan

de Pas Baguwala , oploop van water

geweed.
Men hoorde kort daar na ook , dat

een zeer fwarc Aardbeving in Ban-

Als me-
de in

Banda.
'er

Des
Schry-

vers ver-

trek van
hier Ao.
1712.

DeHol-
landlche

Kerk
toltoyd.

een

toyd

door
> in

den

da op dien zclven tyd geweelt was, dat

zekerlyk de Hoofd- oorfaak van dezen

oploop van het water zal gcwceil zyn.

Den 17 üftober , vertrok de Heer
Landvoogd weer op de Hongi-tocht,

op welke wcmig faken van belang

waren voorgevallen , alzo nu alles over-

al in ruit bleef.

Ao. 171 z. ben ik met het Schip,

Ouwerkerk , in Mcy van hier ver-

trokken , en met myn huysgeiin be-

houden voor Batavia, den 8 Juni, aan-

gekomen j dog den 12 dito, op Son-

dag eerll aan Land gegaan, om dat de

365000 ponden Nagelen, die dit fchip

inhad, 'er eeril: uyt moerten zyn.

Ondertuflthen heeft de Heer Fan
der Stel , de HoUandfche Kerk , dat

fraey iieene gebouw was , vol-

't welk den 13 November,
Heer Groenevjout , de eerfte

Predicatic is gedaan , waar in ook op
dien zelven dag Juffrouw WilheJmina

Heemskerk , behuwde Dogter van zyn

Ed., met MonCi. Cajel Schukrus , Win-
kelier, als 't eerfte paar gctroud , en

waar in op den . . . Januari, 171 3.

7,yn Eerw. Soon eerft gedoopt
,

ge-

lyk ook zyn Eerw. Beminde
, Juffr.

yinna 'Theodora Cojlerus , allerecrft in

die Kerk in die zelve maand begra-

ven is.

Ontrent dezen tyd heeft de Heer
Fan der Stel , ook zyn huys aan den

Olifant , wel ten eynde, en in ftaat gc-

bragt } maar in dit jaar quani uyt 't

Vaderland op Batavia tyding , dat hy
dien Thuyn , en 't zelve Huys , wel
zoo lang zyn Ed. daar was , zou mo-
gen gebruyken, maar dat het dan weer
am de E. Maatfchappy zou moeten
komen.

Meeiiïïin
Ontrent dezen tyd is 'er een Meer-

hierge- min in Amboina gevangen , van wcl-
lien. ke wy nader onder de VifTchen van

Amboina fchryven j en dierhalvcn zul-

len wy hier niets vorders daar af zeg-

gen. Ook gaan wy veel andre faa-

ken , in dit en de vordcre jaarcn voor-

gevallen , voor by, om dat wy uyt het

voorigc gcnoegfaam ficn konncn , wat
'er ]aarlvks in deze Landvoogdy ge-

-woonlyk voorvalt , en om dat wy beft

oordeelcn , het vordcre , dat ons zou
mogen bekend zyn j over te flaan.

Ook gaan wy voorby om van jaar tot

jaar aan te wyfen , wat Nagelen 'er ge-

vallen , en van daar na Éatavia ver- itioi

voerd zyn , om dat het klaaar genoeg

uyt het vorige te gillen is , vermits

men in 't cerlte jaar een groot , en in

't volgend een kleen gewafch door de

bank gehad heeft.

Na dezen tyd heeft de Heer FanT)t èooé

der Stel, nog 8 jaaren hier geregeerd
, ^^^^^'=

en is , zonder dat 'er zcdert vcelyj^jer

faaken van belang voorgevallen zyn , Stel.

den
van

1721.
13 Octobcr 1720., na een beftierA.

1 4 jaaren , 8 maanden , en 20 da-

Igen, overleden; een bcllier zo lang-

durig , dat daar van geen voorbeeld

i(myns wetens) in deze, of in ceni-i

!gc andere Landvoogdy te vinden ,

1 hoewel het in zich zclven (al was het

' ook nog 200 wel ) niet zeer te pry-

[fcn is, om dat het beter gekeurd word^

'dat een Landvoogd maar drie of vier

jaaren op eene plaats blyft, alzoo hy

'er anders te veel magt krygt , en te

diep ingeworteld raakt , dat met ree-

den voor de ingcfctcnen niet heel goed

geoordeeld werd.

Zyn Ed. is in 't begin van A°. ly^i-DeHeei
door den Bandafen Landvoogd , de cabri

Heer Pieter Gabri, als 29 Landvoogd A 1711.

Amboina vervan- '^9^^.
en

gen.

De voornaamftc werken , by de Heer

Fan der Stel, in al die tyd gemaakt.

Land-
voogd
hier.

zyn deze geweeft:

De verbetering van 't Huys

Landvoogds ia 't Kafteel ,

1707. en 1708.

des

A».
Wcrkeii
van de

Heer van
der Stel,

2. Het Huys van den Opperkoop-

man aldaar , en de HoUandfche

Stecne Kerk, Ao. 1708.

hen.

bcgon-

5. Het Huys v^n den Capiteyn al-

daar , A". 1708.

I70P. voltoid.

begonnen, en

4. De Öoftzyde des Kafteels , en 't

verdere daar in Ao. 1710. on-

dernomen , en de HoUandfche

Kerk , toen onder 't dak ge-

bragt.

f. De vernieuwing van het Hoofd ^

buiten 't Kalteel van tyd tot

tyd , dog voor al 1710. zeer

verbeterd.

6. Een hcerlykc Thuyn , en Huis,

aan den Olifant gcmaaja , A°.

171 1. begonnen , dog na zyn

Ed. dood is dit alles weer by de

E. Maatfchappy genaderd.

Nn yDö
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ï7^'- 7. De Hollandfchc Kcrk,Ao. 171 2.

voltoid.

Alle welke werken genoegzaam kon-

lien gezien worden , in een Tekening

van de platte grond der Stadt Amboina,

die zyn Ed. in den Jaare 17 18. heeft

doen maakcn , en welke wy onder N".

XXX. A. hier byvocgcn.

Wat nu de Nieuwe Heer Land-

voogd hier verrichten zal , moet ons

de tyd leercn.

De Heer Hy is een Heer, na mync gifllng,

Gabri, van 34 a 3f jaarcn , kort van geltal-

n«der
^^ ^ f^dig van gedrag , zonder dat ik

ven*^^^'
verder van zyne bcquaamhedcn Ipre-

H E,
, dan alleen

,

Sec,

dat ik wcnfchc
zync Resecring

ken kan

dat Amboina onder

lang welvaarcn en bloejen mag
Na dat wy dus verre nu ook de we-

rcldlykc Saaken,van tyd tot tyd in Am-
boina voorgevallen , bcfchouwd hebben,

zullen wy nu eens voor af een Lyft
van de Bedienden van aanfien , die op
ieder jaar hier onder ider Landvoogd ge-

wceft zyn, en daar na nog een bylondrc

Lylt van ider foort van deze Bedien-

den (uytgenomen van de Predikanten

,

die onder de faaken van den Godsdienft

aangehaald werden) opgeven, om daar

met eenen opflag te konnen zien, hoc
lange ider der zelve elke bediening

waargenomen heeft.

I71J.

1
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B L A D-W Y Z E R
Van de voornaamfte Saaken , die in het Tweede On-

derdeel van het Tweede Deel
,
genaamd A m-

BONSCHE Saaken, voorkomen.

Aa//', Koning van Boeton , vermoord. 97.
*^ //d//, een Prins uyt Ternate hier. 13,74,

75-. -Zyn Aiuhorizatie, en verrichting. 74,

75-, 80. Zyn Gellint na Macailiir , en ver-

trek. 82. Zyn verdere verrichtingen , en

Dood. 83.

Aardbeving. Hier onder Lucajfoon. So. On-
der Demmer. I4f. Onder ylamtn^. lyf.

Onder Htirdt. 230. Onder Padbrtigge.

Onder Vaa der Stel. 261, 275-, iSo.

Abdul, Laxamand's foon. I47.

Ahreus {Antoni) hier. 14.

Aboebakar Nafedtki. 6. Na Ternate , &c. 9.

Ahwuni, Kimel.iha Luehoé'i Broeder
,
gevan-

gen. 139.

Alang^i beloofd gehoorfaamheid. 11 f. In ge-

nade aangenomen. 123,140. Eenige ont-

halll. 146. B.fetting, hier gclegt.

Aljoereefen , op Hitoe, en hier aan 't Kafleel.

49, ƒ0, 104, 165-, 175'. Slaan de Ihama-
hers- 190. Cw verbond met Sahoelau, en

Somicts Koningen. 220. Marvilles Ver-

bond met hen. 221.

Ali rilt Lian , van Goram. 5".

Amblauzv. door /tó«i»JSi! vry verklaard. 123.

In genade aangenomen. 129. Reduyt hier

gelegt. 143. yiaming hier. 163. Moord
\An Madjira^syoWi. 170. Verwoeft door
verfcheiden, 175'.

Amboafche Sanken uyt de grond opgehaald.

1-6. De HcerBo/A, hier. 12,37. Portu-

gecfen komen hier. 14, if. Hoe hun doen

aangefien. 16. De Amboineefeu zedert A.

15-38. Onder de Portugeelen. 16, 19, 21.

Amboina door yan der Ha^en veroverd.

28 29. Amijöineefen na Holland, met
Matelief. 33, 37. en wederom hier , mcr
de Heer both. Met Houtman. 36. Met
Gyfels , en weer. 45', 4S. De Heer Coe»,

hier. 42,45-. Anib^.'s ftaat onder ZeyJI.

f9-6f. Ambonfe Grooten na Batavia. 74.

Die van Leytimor vlugten na 't Gebergte,

lo^. De Heer van Diemcn hier , en 7,yne

verrichting. 106-112. Der Orangkaja's

/(»r.f verfoek aan 't Gaftecl. 161. Ambon
in wyken verdeeld. 223. Door Padbrug-
ge tot een Stad gemaakt. Ambonfe Ge-
lanten na Batavia. 262.

Amet verfoend met ons. 1 1 1.

Amfara {X^'/»'») Stadhouder. 174.

Ania valt af. 125'.

Antonijjoon (Commandeur) komt hier. 88,

90.

AJfahoedii Van Spcult belet hen 't Menfchen-
rooven. 40. G)'/è/j verrichting hier. 89,95-.

Verbrand door 0//f»i, I3aricadc hier. 127.

18. Batsjans Koning hier. 162. IVJacafia-

ren hier. iSö. Vlaming ta(t het aan. 189.

199. Saidi weer hier. 200. en veroverd.

195-, 200.

AJfaloelo. Serrann hier. 14. Valt van ons
af. 79 In gcujde aangenomen. 1413.

Atidjuah. 10.

Atsjien om hulp verfogt door d'Hitoecfcn, lyo.

d^Azevedo hitVi eu zync verrichting. i6.

II, Deël.

B;

p^^oif, Koning in Ternate; j8.
-*-' Badjoe (Orangkaja) na Batavia. 209.
Srt^a^/f/ verdronkui. 204,
Bajau^, Koning in Ternate. 14.
Bakar komt op Hitoelama. 3.

Banda
, Ujamiloe's gefellen herwaards. 7.

Z^A^/z/f gaut herwa-.irds. 10. Koningvan
Rolingeyn , en d'Orangkaja H'attmena door
deHitocëfen te hulpgeroepen. 10, 18. Door
Coen veroverd 45-. Van Speult hier als

Commifiaris. 5-4. Aardbeving hier. 80.

Van den Heuvel ^ hier als Coirimiiiaris. 93.
Gsfels hier als dito , en Vlaming. 104. 174.
Hurdt hier- 24c. Den Schryver tegen de
Ordrcs herwaards gefonden. Vertrekt weer
na Amb^i. Aardbeving hier 1711. d. 281.

Brftoj Onthalft. 132,146,149.
B aj/i Franggi \ncr, 19,22. Zyn dood. 37.
Batoe Caloiviiy. 4,
Batsjan. Bakar komx. van Batsjan op Hitoe-

lama. 3. Der.e Koning komt op Afiahoe-
di. 1Ó2. Hier -ponder Pas. 2if. Eyfchen
defes Konings afgewefen. 224, 262. Ba-
tsjanfe Prins hier. 268.

Bay Warnoela. 23.
Bedienden hunne Soldyc. 64. Algemeene

Lyft der 7.elve. 282.
Bcrmein na Goa. IJ-,

Befi Manoero , of Inmtg Pangafo Befi. 2, 3.

Befi Moelot {Katsjili.)
'

14.
Bifmnl ^ Li!Xamana\- Soon. I47.
Blok hier , en 3de Landvoogd. 1 2, 38. Is dap-

per tegen de Spanjaarden. Steld de ecrite

Landraad in, en oproer hier uyt. 38. Zyn
dood. 38.

Boelan (Orangkaja) minnelyk te handelen, d.

202.
Boero. Nagelen hier uytgeroeid.d. 15- j-, Ver-

woeft ondei Verbeek. S. Hifi. 171, 175-.

Vlaming., en Mandaysjah hier. 177, 178.
Jonken hier. 185-. Te vergeefs genade
aangeboden. iSf. Mandarsjahhkr h\ levens-

gevaar. 19S. In genade aangenomen. 209.
Ollagiers aan 't Kalteel. 214.

Boeta Toewa (Crain) ^'eldheer der Mdcaflaa-
ren. 197.

Boeton. Vlaminghlcr. 168,177, '89. Vergeef-
fe verfoeken der Vyanden. 177. AlaisJnr-

sjah troud hier met een Princcs. 177. Vla-
ming en Mandarsjah hier , en hun verrich-

ting, 196. Vlaming weer hier. Aati ver-

moord , en R90S llegten handel. 197. 201.
Vanden Bo:^aarde hier. 187.
Bolecan (üain) Veldheer der Macaflaaren, en

zyn Dood. 1S6. 201,
Van den Bolks moeite met Marville. 2 2r,

224.
Bö/Z;»^ vermoord. 218.
Bonoa. Door van Speult belet hun Mcnfchen-

rooven. 40. Komt tot ons over. I25-.

Maakt Verbond met ons. 128. Vlaming
lekt hen. 172-184. Plaatll hen aan de Ro-
denberg. 204.

Borgers. Klagten over hen. 94.
Bornee (Jacab.) vermoord. aii,

O o de
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de Heer Both hier met d'Ambonfe Princen

li, 37
Brnnd hier. 213. Onder Padbrugge twee-

maal.

Brit {/}»tt»ii) hier. 14.

Broei. Pieter va» de» Broek hier. 3S

B»;/f«-Camptoireii te befaeken ingefleld. 31.

£(«)'/f»</)'^ voor Affuhoedi. 200. Zyn Dood.
ZOi.

Bulk Capiteyn onder de f^icq.

vaHdenBttJJ'chej Capiteyn hier. 274,

jAe Heer Cita» hier met de Heer Ta» Die-
--' men. \o6. Werd 1 1 de Landvocigd hier,

en wat ondei zyn Regceringe voorviel ,van

d i5o--i4i
Van Caarden hier, en na Tcrnatc. 34
Caybabo. Gyfe\s verrichting hier. 94» Verfocki

befctting. 129. Op Loehoe geplaatÜ. 184
Cajoa», Capiteyn /^»/&f gemaakt. 104. C)i:t-

llagen. 113. Scherp bejegend van Caan.

I3i.

Calamatta valt ettclyke maaien af. 165-, 185-,

19S, 199, 2-2, 209. Gaat na Macafkr.

Caltmbatta, Gefant van Ternatc» 80.

Cullekoe. 183.
Calouiay (Batoe.) 4
C<»>w^f//öV opltand , verbond , &c. 32-37. Hun

ftoudheid. 6f. Hun verbond mei Luiasz.oon.

78. De Heer van Diemert , en Koning
Hhainza\\\ex,\i%. Wederfpannig, en aan-

gctall. 123, 124, 126, Vrede verfogt , en
hun verbond. '33— I7f-

Capaha. 13. Patiwaui hier, en Kakiali ver-

moord. 140,141. Belegerd. Veroverd. 145-.

. ^ 147-149
Capiteyn Hitoe , D^jamiloes naam. 7, 10, ti.

Wie die naam ecrft invoerde. 14.

Carbonkcl-Jleen. Verhaal van den feh'cn. 271.

Cardi»ofa, Gefant uyt Tcrnate. 145-.

D.Caron's moeite met de Heer Marville. 221.

de Heer Carpentier. ^3
D.Carpins droom.n, ofgefigten. 242
Caffar Janszoon, 2de Landvoogd hier. 37-3S.

^tCaJieel yi&ana, krygt /yn naam 29 Hoc
onder van Zey/i bevonden. S9- Door 6'y-

Jelt verbeterd. 12S. Slegten ftaat. 130
Vergroot door ^/<i^/»ij. lyf. Vernieuwd.
197. Een birm 'er aaiigebragt. 224. Ritm-
phius Advys over 't iclve. 238. Haar E-
delheden bevel 'er over. 240. Der lelver

bevel onder de Heer ócViccj. 244. DeRing-
inuur voltoid. 245-. Gebr^eken, onder de
Heer Fa» der ütal. 264.

Catharina (Sinjora) op Manipa. 171. 17H.

Cawa (Pati) anders Ferdana Aloelay. 2, 3-5-.

(laat tegen Zemandjadi, C
Celebes , 't Noorderdcel veroverd door Ma-

cafFar. 97.
Ceram Laoet. Maakt verbond met ons. 5-4.

Gedwongen door Gjyt-//. 91. Van Kime-
laha Loehoe geplaagd. 127. Vermoorden
verfcheide Nederlanders. 210. vallen af, en
maaken weer Vrede. 216, 217.

Ceram. Ooll-Cerammers onder Ottens 'u\ ge-

nade aangenomen, iió. De Coracora's
van hier weigeren voor Hhar/tza te ver-

fchynen. 123. De Vefting Dwingeland af-

gebroken. j8i.
Ceylo». De Heer Lueaszoo» , veroverd Ni-

gombo, 127.
Chweefe». Komen hier. ff. Herman , de

cerlte Capiteyn. 87. Cyfels. de tweede di-

to. 87. Brengen 't verra.id vih Pais uyti
1 70. Setten zich tot den Landbouw. 209.
Sithiongka, Capiteyn geworden. 266.

Chrijlene». Soya wtrdChriften. 16. VerVolgd
door Hair, en Laulata hier. 17.

Clappus-tofch door van Speitle geplant, jf.
Staat van 't zelve onder van Gorcom. 63,

Cnipping koopt Rekeningen. 260.
Codjali. Gevangen. 139, Zyn bedrog. 207.
Coen hier, en zyne verrichtingen. 12, 13, 40.
Komt zegepralende, van Banda. 45-. Zyne
verrichtingen toen. 45--ji. Zyn dood. 5-3.

Colofino, Prins in Teruate. 199.
Comans hier. 274-
Combang (Pati) in Hafans p'aats, 274.
de Heer Cops hier voor een fpring-tocht. 223.

Raakt in vyandfchap met de Heer Hurdt.
223. Werd 2cfte Landvoogd hier, en het
voorgevallene onder hem. d 227. tot 229.

Coracora-Oxdve van de Heer De yiamiog. 161.
Cos. Gefaghebber hier. Mifleid door Madjira.

i6f, 169. Is weder Gefaghebber. ipf.
Werd Landvoogd in Ternate. 205-. Komt
hier om met de Heer Huftuert te fpreeken.
215'. Werd hier 17de Landvoogd, Cos-
burg op Boero gelegt , en het verdere on-
der hem voorgevallen. 219—220.

Cojler {li^illemjacübszoon) met de Heer vaa
Diemcn hier. 107,

Cowajja (Scngadji) op Manipa. 1S3,' 204, 20f.
Syn flegte beloften

,
gellraft. 211. 214.

de Heer Coyett. 2711e Landvoogd hier, en 't

voorgevallene onder hem. 2Ó0-262.
Crityt-i/ieiilen hier. 240.
Cunal verflagen door Furtado. 20.

D.

T7"rt» Dam (Johan) met een Vloot na Ma-
^ cafTar. 2if. Werd iSde Landvoogd
hier. 210, 221.

Dampier in Ternate. 261.
Dttvid (Kijay.) i.

De Heer Demr^er komt hier. 1 31. Werd 1 2e.

Landvoogd. i33-i4j-. En 't verder voor-
gevallene onder hem.

De i-leer Dentecom
,

9e. Landvoogd , en 't

voorgevallene onder zyne Regccring, van
104, tot I ló. Luciëla en Veiling veroverd.

Djamiioe. Prins van Gilolo , &c. 4. Send
een Gefant na Japara, diens Pangiranghem
den 'J itel van Patinggi geeft. 6. Veroverd
een Dorp op Honinioa, &c. 7,8.

De Heer yan Diemenhkr. 106, 1 16. Sie ver-
der onder de Landvoogden Dentecom , en
Uttens. Verfoekt Koning Hhamza hier.

r,-
111,113.

üjoernatt 10.
De Heer Dompktns Voorfitter hier. 1 30.
Dorjlenbiirg een Vefting op Bonoa. 184.
Duarte. Dun Dnarte. g.

H
E.

aar Edelhede» laft ontrent verfcheide Sa.i-

ken. Sict dit onder ider Landvoogd; en
in Amboin.i's bcfchryving , onder de Be-
fchryving des Ampts, van ider Bediende in

't byfonder. »
Een-oogige. Vier Een-oogige,en hun feldfaam

voorval. i7r.
En^clfer.hki. 12, 19. Doen irf^-r^"» van Loe-

hoe verhuyfen na Canibeilo. 37. Vertrek-
ken uyt Ainboina. 37. Vicde met hen, en
zy weer hier gtplaatlh 4^. Moejelykheden
met hea over 't werk in Amboina. j-j.

Érf.
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Erf-hrteven aan 't Calkel door de Heer Fan

Smeult uytgegeven. y6.

F.

"V^akiri , Ba Boero ; en na Ternate ontbo-
• den. 103, 147.

Falat. 10.

leFebre hier. 66.

Forten. Ly(t der ïelve onder i'4» Zeyft. 6i.

Francx moeite met Cops. ii-j, Prclident in

Ternate. 228.

de Fretis {Andries) Hoofd van Hative. 188

Furtad*. 10-20. Van IVolfert Hertnanstoon

,

voor Bantam geklopt. 21. Komt weer in

Amboina,en zyne verrichtingen. 21,22,28.
Ihamahoc doet hem v?yken. 23. Gaat na

Ternate. 23.

De Heer GaWi , de 29e. Landvoogd hier.

281.282,

Galerans, 6, 9,

De Heer Gyfels, je. Landvoogd , en 't voor-

gevallene onder hem. 13-105'.

GHolo's Prins , Perdana Djamiloe. 4 Komt
op Hila , en werd in Zee geworpen. 1I8.

204.

Glr't. Sockt Javaanen.
Gotii Goeli. Maaiu verbond met ons. f4. Hoe

Gyfels 't hier vcMid. 91. Fan Outhoorn hier.

aio, 214. Keiler hier, en zyn Dood. 211.

214. Maalct Vrede na hun afval. 2 16, 217.

Veiling Ooft-eynde afgebroken. 218.

Gommersdorp , Cjpitcyn in Banda, iff.

Coram. Gorammers. 3,4, f. Djamiloe bied

den Prins van Goram zyn Dochter aan , &c.

4-8. Maakt een Verbond met ons. 5-4. in

genade aangenomen 116. MalimvznGo-
ram's verfock afgeflagen. 161. Hiifïaart

hierna toe tweemaal. 21 f. Valt af, en

maakt Vrede. 216, 217.

Gorcom. Jan f^» Gorrawj ye. Landvoogd hier,

en 't voorgevallene onder hem. d jó 66.

D.Groeneiuiud's Huysvrouw Overleden. 281.

Guaffo hier uyt Ternate. 89.

•van Gyn koopt Reekeningen op. 260.

H.

De Heer de Haas 24e. Landvoogd hier , en

't voorgevallene onder hem.

vanderHa^en (Steven) hier. 10, 20. Beleger-

de het Cafteel te vergeefs , en maakt 't eer-

fte Verbond. 20-27. Laat hier volk , dat

Heemskerk mede neemt. 28. Komt A».

i6of. weer in Amboina, en veroverd het.

28, 29.

Hajfan Soele^maiCs deel in de faak , van Pati

Lima. d Een tocht na Batav ia , hem toege-

ftaan. 25'9. Zyn trotfe intrede hier van Ba
tavia,en gunll aan hem bewefen. 267. Zyn
Dood, Begravenis , en nader Befchryving.

272.

Hhadji (Kimelaha.) 2, 9.

Hair vervolgd de ChriftenCn hier. 17. Zyn
Dood. 18.

Haja van Kimelaha Loehoe geplaagd. 127.

Halaene {Oenfie) Hoogmoedig. 12, i:?, 79.

Zyn ftoute Daad, en Dood. 80, 83.

Hals toe, een Veiling op Bonoa. 184.

Hhamzt werd Koning van Ternate. óy. Hier

verfogt door de Heer va-a Diemen , en lyn

komft. 111,113,118. Ziet verder bndef

de Rcgcering van Ottens en Demmer. Zyn
Dood. 1 s6.

//d/i'j vuylen Eed, en toeleg. I71, 1^4. Zy-
ne verfoening met ons. 211, 213, 216.

Hative. Beoorloogd door die van Hitoe. 8.

Vcrfoekt de Portugccfen by zich. if. "Jan

Pms hier Hoofd , 'en onthallt. 132, 187. De
Fretis hier in zyn Plaats. 181.

Hatoe aan ftrand geplaatll. 103. Met onsver-

foend. 1 1 o.

Hatoepetola. Veel MacafTaaren hiet dood ge-

llagcn. 201.

Hatnehahas verbond met Houtman. 34. Üp-
rtand onder Gyfels. 90. Vcrfockt Vrede.

109.

Hatoe Nockoe. 3, 28.

Hatuefocwa. 3*

De Heer van den Heuvel , Commiilaris hier.

91. Zyn gevaar, &c. Gaat na Banda. 91^

93. Vat Radja Sifeoelóe's aanbieding qua-

lyk, en gaat na Ternate. 94. Bcfchuldigd

de Heer Gyfels- 9f. Werd 8e. Landvoogd,
En 't verdere onder hen voorgevallen. 99--'

Hidajatr Werd Stadhouder. 1 2, 44. Zyn vui-

len handel met ons. Ji. Zyn dood. jf.
Hila. Nieuwe Logie hier. 90. De Heer va»
Oiemen

.,
en Koning Hhamza hier. 117,

118. Reduyt hier verftcrkt. 15-7.

Hitoe. En faken der Hitoeefen. 1-174-

Hitoelama. Op Amboina eerft bevolkt, d 2.

Bakar van Batsjan hier. 3. Perdana Dja-

miloe. 4. Dood des Konings. 103. Barica-

de hier afgebroken , en fy tot afval geperft.

116, 128. door de Macaflaaren aangetaft.

131. Door C<2<»« verllerkt. 132. Hun be-

dryf onder />«/«»;«-. Jfi.

Hoedbanden. Goude en SilVere uytgedeeld,

door van Speult. 307, 57. Door Lucas-

zoo». 83,
Hoelong veroveri door Verheide». 176- Vero-

verd door De Vlaming. 180.

Hoeloni^ (Gapiteyn) afgefet. 210.

Hoen hier , vernieuwd Hitoe's verbond. 11.

33-3<'. Gaat na Ternate. 34.

HoeJ'akaa., een Bogt op Hitoe. 2^

Hoetoemoeri. Door Houtmdn aan 't Cafleel

gelegt. 3, 36. Gedwongen door van Speult.

39- Op Baguwala gelegt door van Gorcom.

5-8,111,113.

Hoewamohcl. Siet Camhcllo. Leffidi. fó, 6f,

66, 90, 309, lój, 204. Waar deze volkeren

verplaalt zyn. 204.
Hollanders. Komen hier. Jo. Van der Hagen

hier. 10,20. Mntelief hier. 11. Houtman
trekt in 'rKafteel Viöoria. ti. Hoen.,Both

.,

Reynfl, Blok., hier. 11,12. VanSpenlt.,

Reaal., Coen , va» Diemen, hier. 12, 13.

IVarvjyk hier. 20. Den Koning van Noes-
fanivel zend Gefantcn om de Hollanders na
Bantam. 22, 28. Hun komll hier nader

befchreven. 25-. Vrouwen hier door Gy-
fels gebragt. bf.

Hongi-tocht ingeüM dooT Houtman. 32. Ver-
volgd door van Speult. &c. 40. Zie hier

van verder onder de Regeering van ieder

Landvoogd. Scherp belalt. 224. Onder
de Heer de Haas na Boero. d. Onder
de Heer Van der Stel. i6j, 280.

HoHimoa. Een dorp door Dj/imihe veroverd.

6, 7. Des zelfs Haat onder l-eutecom. d.

105-, 107,110. Veliingcn op Poorto, Ha-
toewana door Vlaming gelegt. d. 195'. Nieu-
we Vefting hier geordonneerd, d. 240.
Duurftede hier gebouwd, d. 2fO.

Go a Ho»;-
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Uoofdé». De vier hoofden van Hitoc. z—S-

Een Vifchhoofd de fchatting aan hen. d. 9.

Cornelii \r{oufman. 2 5".

Frederik Houtman hier. 1 1 . Werd eerde

Landvoogd. 29. Vernieuwd het Verbond

met de Hitoeëfen. 30. Steld de Hongi-

tochten in. 31. Verplaatll die vanHoetoc-

moeri , en vertrekt met ecnige Amboinee-

fen na 't Vaderland. 36.

Hulfis Verrichting met den Koning van Sile-

ocloc. 94
de Heer Hardt Gefaghebber. 223. Werd
Landvoogd van Banda. 227- Werd 21 (te

Landvoogd , en lyn verder beftier hier. d.

22S.

I.

Japara. Djamiloe fend een Gefant hervvaards.

6. Gaat 'er zelfs na toe. 7. Toel^an Befi

gaat hervvaards. 9. Kiay Maas hkrPafi^e-

mag. 9. Gefant defes Pangerangs , by die

van Hitoc. 10.

^avaanen. van ]apara. 1 9. Radja Giri. 1

9

hier weder gekomen tot onderftand. 26.

Een Vaartuig van Giri hier. 29. De Heer

Hurdt als Veldheer na Java. 240.

Ihamahoe door Pereira veroverd. 19. Doet
Furtado wykcn. 23- Trouwloos. So. Aan-
getall door Gyfcls , dog verfoend. 8S, 90.

Nieuwen Eed onder Vlaming. 1 72. Geeft

ï\ch ovet xiwVLifntfsg. 181. Op Loehoc
gelegt. 184. D'lhamahers geflagcn door

de Alfoereefen. 190.

Inattg Pengajo Befi. 3.

'^e Jo»?,Gelashebber. 220. Heeft moejelyk-

heden met Marville. 221. Haar Edelhe-

den fchryven over hem. 223' Werd Pre-

fident in Ternate. 223.

'JoaAer. Capiteyn Jo«/tifr , Soon van Sengadji.

Cowajfa. 20S-
Itawaka Afgebrand. 88.

J«/i;>iV-Raad verllerkt. 225-.

K.

"XTakiali^ en 't voorgevallene met hem. 13-
-t»-^ 4'.

Kediri. Een Gefrnt uyt Ternate. 14).

Kelaag. Va/i Speiilt belet hem 't menfchen-

rooven. 40. Madjtra en Saidi hier geviugt.

181. Vlaming verplaall ze aan de Rooden-
beri' 204.

Nootenboomen hier ontdekt. 105-,

jj. üpXoela, &c. 202,221,214.
Kellemoeri

Keiler. 18

Kellwon. Nootenboomen hier ontdekt, loy.

Kerk. Door de Heer Lticaffoon gebouwd. 83.

Oude Maleitfe Kerk afgcbrooken. 209. Be-

lluyt om een Nieuwe Hollandfe Kerk te

bouwen. 268. Jsi7i2- voltoiJ. d.281.

Ktla Kcli.
_

2.

Kimelaha. Sakra - Toeuiana. Kakafingkoe.

Djamali Aladdi». 9, 24. Loeleboe. Adja-

Leliaio valt gefet ; dog Loehoe los. 118.
Weigert H/^dwca te ontfangen. 123- Tall
Leffidi te vergeefs aan. 126. Hy plaagt de
onze zeer. 127. Zyn gevcinfd verlbek om
vrede, i 28. Gaat na Macaflar , en komt
weer. 129, 130. Zyn verrichting op Wa-
vvani, en Huwelyk. 130, 132. Zyne ver-

foeiiing met ons. 133. Doet ons Hhamza^s
dubbelhertigheid blyken. 135'. Werd van
Hhamza niet al dezynen ter Dood gedoemd.
137. Hy en veel van zyn Geflagt gevan-
gen, en onthalrt. 139. Lcliaio op Baiuvia

onthalll. i4f. Tam 1 >t Amfara Siadhoadec.
1 74. Stadhouders üf Kimelaha*s verder af-

gekeurd. 177.
/C/fiW/Vj, Gefant des Konings van Ternate. 9.
Kloüjler onregtvecrdig door Cops voorgellaan.

227, 228.

T alila valt af; veroverd. 12^, 126, 190.
-'-' Labatta (Katsjili.) So.
Landruad. Ingefteld door Blok. De groote

door van Speult ingefteld. 38. Leden van
dien , onder van Gorcom. 63. Een Nieu-
we op Hitoe, door Vlaming ingefteld. 204,

20f. Verandering ontrent die van Hitoe.

214,215-, 219. Den Zelve aan 't Caftcel.

Landvoogden hier. 29, 37,38,39.
Lameroe van Bonua doet ons veel dienih 183,

1S4.

Larike. Valt van ons af , dog keerd weer.

79. Steene Rcduyt door Gyfcis gemaakt.

9Ó. Door Kukiali overrompeld. 130. Door
131.

3,4.
24.

9-

6.

ï7-

Caan verfterkt.

Lateat
Latoc door de Portugcefen veroverd,
Latoehalat.

Latoe Sitania.

Laulata een andre van Hair gefondenï
Lawadyn gevangen door verlcheldcn , en ont

halfr. 144, i4f.
Laxamanas Dochter vaniC<j^;<a/» verfocht. 117.

Zyn dood, en Soonen. 143,147.
Lf/if/eAof'x Stoute Daad. 227.
Lf^«/of/;«onthalft. 172.

Leydekkers Droomen. 241.
LeJJi geftraft. 187.

de GoudeLteazz; verzeild. 199.

Leffidi's Opfcand. 31. Verbond met hen ge-

maakt. 33. Dog Trouwloos. 37. Ma-
ken weer een Verbond met van Speult. 5-1.

Met Lncaszoiin. 78, Gyfels verrichting

hier. 9Ó Verfoend met ons. d. 116. Moord
hier, en ftcene Vefting. Vrugteloos door
iii>wf/.3^<7 aangetafr. 126. Gefchillen hier.

ifó. Moord door Imani Svjatkt bedreven.

169.

Leliaio, Stadhouder, en zyn flest gedrag. 5- 5-,

65-, 66.7^,82.
Liëla. Moordenaars hier geftraft. i8f.

Libat (Paii ) 10.

(iana. 11. BaJ/i Franggi. 19. A>J^lajari.
.
Lilil/oy vurioaid met onS

Lawaladdin. 24. Sahadin^ werd StadhoU'

der. 12, 37. Zyn Dood. 44. Hidajat

,

vervangd >ï<J^iï^^'». 12,13,44. Loehoe én
Leliato. 13. Dagga, 140. Ludi.^i. H/'-

dajat^s dood , en vervangen door Leliato.

^f. Loehoe vervangt Leliato. 80. Doet
ons 't Comptoir op Loehoe lichten. 89.

Verfoend zich weer inet ons. Verdre
moetwil der Kimelaha's. 91, 93, 95-, lOf.

Le//(j/o'.f wrevel. 109,110,111,113. Ver-
foekt MacafTar om hulp. 116. Loehoe en

hoorfaamhcid. d. ijy

men. i 23, 140.

Lilobefi.

Pati LirtttCs verraad

Lijakota.

110. Beloofd ge-

In genade aangeno-
"146.

3-

^43.
9-

Eenige onthalft

Ltffabatta. 3, 4. Veroverd door vau Speult.,

Hidajat. 44. Komt tot ons over. A^/n-

>w/«ij/ verrichting hier. ly?, 160. Gefchil-

len hier met d' Alfoereefen. Jóf. Contraö.
Verbonden.

de Heer Lobs hier onthaald. 247.

Locki
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Lbcki veroverd door f^lami»^. 179, 180.

Loehoe. Kimclaha Loehoe. öo. Rcgeerd niet

Lcl'iato. 82. Gevangen genomen. Bf. Siet

verder Ktmelaha.

Loehoe. Fati Luehoe , en Bay If'^^moela , &c.

23, 37. Maken een verbond met Lucas-

zoon. d. 78. Ons Comptoir hier gelicht,

onder hem. 82. Ünier Gyfets. 8j. Painc-

ka hier , en 't Comptoir herlleid. 86. Üt-

lens hier. Verdre Saaken der Loehocnee-
fen. 88—194.

Loepa. ?ati Loepa. 9.

de Heer Lucaszoon 6<t. Landvoogd hier, en 't

voorgevallene onder hem. d.67— li".

Luciela veroverd ; en Deutecoms vrugteloüle

verrichting hier. lOf. Veroverd door de

Heer van Diemcfj, loö. Veflingen afgebro-

ken. 109. Veroverd door yerhey^ieii. 176.

M.

"K/ff^s (Njay.) 2. Kiay Maas Pangeran^^X van japara. 9
Macaffar. Aalt lend een Gedintherwaaids.Si.

Werd vergeven van dezen Koning. 83.

Veroverd Celebes N. Deel. 97. En nader

berigt aan ons van hier. Zend hulp aan

Kimelahit Loehoe. 98. De Heer Van Üie-

tnett maakt Vrede met hen , &c. 1 16, izy,

126. ktdjai: om hulp herwaards , en Toe-

wale. 127, 129. En Ktmelaha Loehoe.

Coracora's door Caa» tegen dit Ontlet ge-

fonden. 130- TalteiiHitoelama tevergeefs

aan. 141. Jonken op Hatoewe, en hun

133, 134. Sihori Bapa her-132,

128-209.

ió8.

8.

183-200.

134-
161.

201.

vertrek.

waards. 134. Bericht van de Macaffaaren,

&c. d. 131-215-

Madjira's Saaken. d
JMakjan.

MalaUt;
Male {Frans.)

JVIalim {Imsjeh.)

Mali/n van Goram.
Malim Boegis.

Maniah, foekt de faken te verbeteren, f, 79.

Mandarsjah Koning. Vlamiitgs Regeering,

ifó. Afgefet. lóy. Siet A^^r^^fX-/ Regce-

ring, &c. 168.

Manila Koning. Siet yiam'ings Regeering.

\6s.
düauipa. Maakt verbond met van'Speult. ^2..

Gy/if// verrichting hier. 97. Vry verklaard

door HhufHZa, onder een eigen Sengadji;

met ons vertoend. 123. 129. Comans hier

gelegt. 136- Vlaming hier. 163. Moord
hier door Mrti//V<ï'j volk. 171. Door V.'a-

r/iing uytgeroeid. 174. Madjira en Saidi

hier. 181. Hoofdvefting der Vyanden ont-

dekt. 183. Wantrouw hier gelegt , cioor

Verheydert. 190. Geeft Gyfelaars aan K^/a-

ming. 194,

Mardheykers-Clüirüer''i Oorfprong. i6.

Marta Djoeta. 9.

Marville, 19e. Landvoogd hier. 22t. Moe-
jelyk en quartig. 221, Maakt Contraft met
d'Alfoercefen. 221. Zyne verdere buyten-

fpoorighcden , en Dood. 222.

Majfalyn. 132.

Matehef Kier ., en ïync verrichting, il, 31-33.

Neenid eenige Frincen mede na Holland,
en gaat na Tcrnate. 33.

Maynene na Tcrnate vervoerd. 171.

Meermin h\er '^eucn. 281.

Mihirdjigoena. 13.

Moekot voor Hitoeluma onder Ottem* 131,

Moerlag

Ifl.'

veroverd Capaha , met Ferhydrü;
Rucid de Nagelen op Buero uyr:

N.

"^^agelen. Eerfle Nngel-prys. lö; Nader
-*- prys. 43. Op Hocvvaiiiühel uytgeroeid.

y6, 90. Aangeplant , en verandering der
Nagel-gewallen. 63. A. 164c. afgelcheept)

en A. 1647. d. 128, if $. Nieuvve Nagel-
ln(lru£tie. i35'. Uytgeroeid op Boero.
15-5-. üp Manipa , door Vlamtx^ uytge-
geroeid. 174. Gruoi Nagelgewalch, d. 17ÓJ
iSü Nagel-verkoopen vcrhooden, 145-.

Jonge Nagelboomen hier aangeplant, 203,
215-. 't Nagelplanten gelhiakt. 223. Lalt
Ontrent de Nagelboonicn. 228, Harer E-
delheden bevel ontrent de zelve 24Q. De
Heer Schagheris middel tot verfninderingder

Zelve. 2)-o. Vermindering der 7.elve , on-
der de Heer van Werkendam. 259. Uyt-
geroeid onder van der Stel. iói, 262. Na-
gelen 1706. afgelcheept, en hoeveel op de
Coir.ptoiren , en Ovcrwigten, 261, 262.
Welke uytgeroeid ; en Avelke nog in wezen.
264, 269. Nagelen A. 1707. en Overwig-
ten. 265-, 26Ó, 2Ó7. Nagelboomcn door
de Hitoeé'fen verfwegen. 272. Nagel-oegO,

1709, i7iQ,cn 171 1, 274,280. Nagdboo-
276,

199.

9'
lil.

6.

136.

1275

S-

i8di

men omgewaeid,
Nahoebcfi opgehangen.
Natlay.

Nalahia verfoend.

Nafedekt {Aboebakar.)

Nau Btnau. 28. veroverd,

Negombo door ons veroverd.
Noean Samaloehoe.

Noeloa veroverd door Vlaming.
Noejj'alaoet. Moordhkr door Leliato gepleegd^

en D. Priferius gevangen genomen. lOf.
Verfoekt Vrede. 109, iio, Vlaming legt

hier een Veiling. i^^^
NoeJJa-Tf.pi, j-^

Noejja Telo. Reduyt hier gelegt. 125-, Moord
hier door Aladjira's volk, 171.

Noeffamrel en Hitoe. 9. Send Gefanten om
onze hulp te verfocken. 22, 28. /Indrea da
So]fa overleden ,en vervangen door Ihomar
de Soyfa hier. 132. Imum Noeffanivelop de
Laha gcplaatlh 143. Vlaming legt 't gcfchil
des Konings en der Hoofden by. 15-7. 'Nieu-
we Koning , onder de Heer van der Stel.

274,
Nootcn-ioomen ontdekt op Kellibon , en Kel-

lemoeri. 105-. Op VVerinama.
Nooten-perken hier uytgedeeld,

Nuniati door ons veroverd.
268.

199.

10.

Oelilimd'sen Oelifiwa'j, 2 Fa(£lien;

Oloe Ahoetan.
üfr<V» gelicht, en vrugteioos beftormd. 103,

104, /)met komt tot ons over, werd be-

legerd. 128, 129. Vetfterkt door Caan. 131,
OerimeJJing. 18.

üerong. Maakt verbond met ons. f^.
ülon. Way Olon. 3.

Oma., valt onder Deutecom af. lOf, 106. ver-

geefs door Le//<»/e belegerd. 105-, 106. Ca-
bauw en Cailolo veroverd ; Alfoereefeta

liier. 109, 1 10. Verfoeken Vrede onder
Deutecom , en andrc. Vlaming hier na 't

Bad. ify. Legt hier een Vclting. i9f.

F p Oojl-
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Oofi-eynde (een Velling) afgebroken. 218
OraHgkajen-Vcd\ herlteld. 124.

Otle»s Hoofd op Loehoe. 87. Bouwd etn

nieuwe Logic op Hila. 90. Komt hier

met de Heer van Dieme», ic6. Werd ge-

que't voot Luciela. VV^erd lOC. Land-
voogd hier, en 't verder voorgevallene on-

der hem. 111-130-

Outgerfz. op Hitoelama gclegt. 1 28-

van ÜHthaorns Dapperheid voor Hitoelama-

voor Alfahoedi. 199. Gaat met de Hongi
na Boero , zyn gevaar. 207. üp Goeli

Goeli, en verder wedervaaren. 210.

P.

'Xyjdbrugge. Trekt eenigeErf-BrieVen in. fó- werd Commillaris, en 23e. Landvoogd
hier. 24}', Nader befchreven , en 't verder

voorgevallene. 5-6.

Pais {Jen) Hoofd van Hative. 132. Begin

van 7,yn Verraad. i6j. Nader VVaarfchou-
wing 'er tegen. 169. Verder uytgelekt, en

hy valt gefet. d. 170. Zyn faak ioov l/er-

heek oiidcrfogt,verfondcn. i§2. Komt weer
hier van Batavia. 185-. Gcltraft , zyn ver-

vanger. 187,188.

Papoas. Co/ na deze Eylanden.168, 190. Ko-
ning van Salawat hier. 90.

Patticka. 66. Hoofd op Loehoe. 86. Ge-
borgen door Leliato. 87.

Pad IVafii Geflagen 103. Verfoekt Macaflar
om hulp, en brengtfe. 125-, 126. Gequell
voor VVawani. 1 39. Gaat na Capaha , werd
opgeeylt. 140,141. Zyn dood. «^17

Paii (Kijay) van Goram, 4, 6. Pati Pveteh,

of Pati Joeba». 6.

Patinggi^ Titel van Djamiloe. 6.

Pattoiri. 2, 5-.

Paunoefa. %. Na Batavia gefonden< 215-.

Perdana Moelay ^ of Pati Ciïïv<». 6.

Perdand's. 6, 8, 9.

Perdrtks {David) werpt Gilülo's Koning in

Zee. 204.

Pereira. 18

Pittavyns onlTOüw oadcv FlaMÏfig. iff. Ge-
ftraft. i yó.

Placcaate», Siet onder Padbruggens Regeering.

Rekeningen opgckoft. 2(5Ö.

de Heer vun A/f^ff^ voorgeQeld. 27f

.

Ktdjtili , belchryver van de kuil Hitoe. i , 6.

Anders ^'rt£/jr^<a// genaamd. 13. Na Ma-
callar om hulp. 127. Verbrand eenige dor-

pen op Hitoe. 13c. Gequelt voor VVawa-
ni 139. Werd opgceylcht. 141, ij2. Zyn
Neeven na Boero. 177.

Riniliach op Cambello , &c. door Madjira
vermoord. 169, 171.

^? /?/»^w«/<r voltüid. SietCafteel. 245".

Roebohongte. Hier. 9, 18. Zyn dood. 10.

Ruemakay. Maakt verbond met Hiutman. 3f.
Roodenberg. De Veiling Voorba;it hier door

eerbeek gelegt , en afgebroken door Hujïaart.

190, 206. W'at volkeren hier door yia-

mmg verplaafl. 205".

Roos na Xoela. 193, I9f. In de flraat van
Boeton. 198. Voor Aflahoedi. 199. Sleg-

ten handel voor Botton. 201.

Aora veroverd éoox l^erheyde». 176.

Rumphius moc'nc met lilarville. 221. Advys
over 't Kafteel. 238.

s.

SchaghcHs Regeering. 2 f i

.

va» der Plajfe vermoord op Rarakit. 102.

Pttkjens (pellilentiale) hier. 176.

Ponggawa. 6.

Portugeefen, en hunne Saakcn. d. 4-29.
du Praat heeft moeite onder Copt. 227.
Pr»»j (Joannes.) 12.

D.Prijerius gevangen door die van Noesfa-
laoet. ƒ.

\uartS'\o\\i verminderd onder van der Stel.

267.

"D aad van Juflitie verflerkt. 22f.*^ Rahhmaus (Abdut) dood. I7f.
/il<jr<j^r. Moord hier. 102. yiamings ya:\g-

ting hier. i6o.

Reaal hier. Werd 3e. Opperlandvoogd van
Indien. 1^,38.

^<fy»yïhier. ia. Vcrdryft de Engelfen. 37,
3S.

SAbadytii 12. Werd Stadhouder. 37. ZyQ
dood. 44.

üadah» komt hier. <)6., 97. Voerd de Orang-
kaja's van Loehoe na Ternate. 103.

i'<j/Mf/tfa (Radja) met ons bevredigd. 219. S.

verbonden. 220, 22f.
Saidi. S]C Schaydi. lój, 179.

Saira Tuewaaa {Kimelaha. 90

Salamat {Kaitsjili) 's verrigtingen hier. 18.

Salema», een Ridder. lo.

Sa/lat. 14.

Samfamoe verftoord over HalaefiesHoogmoeö,

79. Zyn Dood. 83.
Saudjoeta. 8.

^chaydi of Saydi flont op tegen Matidersjah.

lóf, 179, iSi. Gevangen. 2CO.
Schatting aan de vier Hoofden van Hitoe, een

Vifch- hoofd. 9.

Saptiroan. 119.
de Heer >5V/;i<i^/;if» befchreven , als 2J'c. Land-
voogd; en zyne Regeering. 249-2^9

de Heer Schenkenbergs dood. 274.
Schepenen ii'^^izh^ix.. 219.
Schuierus gtiuinA. met Juffr. Heemskerk. 281.

Selan Btnaur (Pati) eerlle bevolker van Am.
boina, 2,4'*

Seroyen's Vrouw vlucht. 103. Werd Preli.

dcnt in Ternate. iji-

Serraan hier. 14.

Siberi ons Trouw. ^6, 109, 1 1 1, 1 1 ó.

Sibori Bapa na MacaffiT. 134.
Siekenhuys gebouwt door va» Speult, yf.

Voltoid onder van Gorcom. yS. Onder
yiaming. I ff.

ècSilva. Sie S»ya.

Singafari, verlieft een vinger door tegenwor-

ileling. if?.

Sinoos. 2
1
4,

2

1 f.

Stjeoeloe^s Konings aanbod qualyk verllaan.

. .

94.
Sitania (Oelima.) 4. Latoe Sitania, 6.

Sfiaats hoofd van Oma. 2 fo.

Soeleymau's {Hajfa:t) verhaal van Amboinaas
eerlle bevolking. 2.

Suefochoena». Belegerd Batavia tweemaal ver-

geefs. 79, 81,116.
«i*»» Se// hier, 3''

Somasl

1
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Sowity/doodgeflagen. if.
Sopalioe. 3'

Soya. Werd Chriften onder de Portugeefen.

i6. Laurens de Sylva, overleden, enHei-

denfe bedryven. Vervangen door Thomas
de Siha. Hf.

Spaan, en Vrede met ons. 163.

Speceryea. Bevelen hier ontrent. 217.

deHcïr Specx ~e. Opper-landvoogd van Indi-

en. 81. Keurd 't verbond van jlali en

Hkamza^ocA. Si.

de Heer Speelman Commiflaris , en zyn ver-

richtingen. 223. Goude Penningen ann 9,

Orangkaja's gegeven. 22j. Zyn verrichte

faaken goedgeiieurd. 226.

Speult hier. 12. Werd 4e. Landvoogd by

Provifie, en herfteld deSaaken. 39-5'7. En
zyne verrichtingen hier.

Stadhouders des Konings van Tcrnaten. Sie

Kimelaha.

Steertjier hier gefien.

de Heer van der Stel, 2Se. Landvoogd. 260-

289. En faaken onder lyn Ed. voorgeval-

len.

Svjacti {Imarn) befchuldigd. l J?-

Swagers dood, I47.

t.

T/^oro door ons veroverd. i88.

Tuo, gevangen, en na Batavia , dog vry ge.

Held. 211,214,216.
7;W&rc'/ Koning op Keffing. 94. DoorHitoe
om hulp verfogt. lyo. Vrede met ons.

19;.

Toehan. Princen van daar in Amboina. 2, f-

Pati Toeban. 6, 22. ToebanBeJi. 8. Gaat
na Japara. 9. P^ti 'ïoeban , onder üemmer
opgeeylcht. ij2. en overgeleverd, &c.

'Toeha (Pati.) f.

Toebaha's Koning befchonken; 109.

T'oeheafal, en Toebeloeji»- 9.

'Toehehiam. IQ.

'Toekang. 3.

'Toeli (Kijay.) 2.

Tüenawa (Pati.) 3-

T'oetoe Hatoe. j, 6.

Toeloecabefi's afval ; dog komt weer by ons.

128, 129. Staiidvanigheid voor Hitoelama.

181. Komt weer tot ons over. d. 139.

Spand weer met die van Wavvani aan. d.

143, 144. Zyn goed voornemen verideld;

J4S. Werd hardnekkiger; opgeeyfcht, en

overgegeven. jji, 161, i5'3;

Towale na Batavia. ifi.

Tmytman met een Vlnot na MacafTar. 21 f.

Tsjoeka {Kaitsjili) Erf-Prins van Tctnate. 10.

»3-

10.

14, 2t,22.

204,205.
3-

Tahakiëit (Sarfar.)

Tabalele. 3, 8. Na Baiida.

Tahalilte Ela.

Tahalile begenadigd door Vlaming
Tama-Ela-Peke.
Tamboekó's Vorrt werd Koning gemaakt. 198
TamaleJJi gevangen , en na Batavia gevoerd.

toi, lOf, 107^ Ontflagen. 109.

T'amilau met ons verfoendi 107.

Tammntela s dood. I40.

Tan't Hhoemcjfen. f.

Tanoeno. f. Agtticn vaftigheden hier door

Vlaming gclcgt. d. I95'. Macaflaaren hier

doorgebroken.

Tnpi. Overrompeld onder Ottsns.

Tarroeweje {Kaitsjili,

Ta-j {Jnts'jeh) Vriendelyk te handelen.

Teheita , gevangen , en onthalft

Telleboan.

lepil (Capiteyn Hitoe.) 21, 22, 79,

V'

201.

129.

6.

201.

'3f, '44, Mf.
d. i3f.

Dood.

^ 9i-

Terbtle, onthalft. 182, 184.

Ternate. Warwyk gaat hervvaards. 27. Mate-

lief h\et , van Gaarden, en Hoen. 33,34.
De Heer van Zeyft herwaards , en Hham-
2<j Koning, óf. Soekt Sadaha. 131. De
Heer S^roy hier Prefident. 131. CaanhcT-
waards met Madj<ra. 140, 141. Gefanten

van hier in Amboina. i4f, 148. Die een

fware boete invorderen , &c. Hbamzd's
dood. lyó. Mandarsjah Koning. \ ^6. Van
den Boi^aarde in Seroys plaats, i yó. Man-
darsjah's barfche brief by Madjird's komfte

van hier. i j8. Hy betaald Hhamzd's fchul-

den. 163. Afgezet^ en Manilha Koning.

lóf. Gaat na Batavia. Komt weer in

Amboina. 177,178. SW« vlucht uyt Am-
boina herwaards. d. 181. Grooten hier

gedood na Mandarsjahs verzoening. i8ó.

Vlaming herwaards. 189. Mandarsjah by

Boero in levens-gevaar , door Calamattd's

afval. 19S, 199. Vlaming herwaards met
Mandersjah , dien hy herlteld. 199. Cos

hier Landvoogd. 20f.

V.

aart. Op Amboina aan Vreemdelingeti

verboden. 174, 227. Bepaald voor de

Borgcrs, en Chineefcn- 230. Op de Xoe-
la's , en Boero aan de Amboincefen toege-

geftaan. 230,

palentyn. Na Banda gefondcn tegen de ordres

van haar Edelheden aan. Gomt uyt Ban-

da weer in Amboina. Zyn geld onwettig

hier opgefegt. 258. Zyn eerlle vertrek na

Holland. 258. Zyn tweede vertrek van
hier. 28 (.

Valk flaat Pati IVani, 103.

Vafconfelho (Sanchio.) 18.

de Heer Verbeek , 1 9e. Landvoogd , en 't voor-

gevallene onder hem. d. 168-I93,

Verheyden. Zyn dapperheid voor Wawnni.
138. Als gebannen na Capaha , veroverd

dat. IJl. Fabryk onderde Vlaming, lyj".

Vervvoeft Boero .Amblauw, en Cambello.

175-. Veroverd Lucïcla, Rora, Hoejong,

&c. 176. Is op Boero. 178. Werd Ma-
joor. 183. Legt Wantrouw's Vefting op
Manip.1. 190. Zyn Dood. 201.

Verbonden. Van der Waghen met Hitoe. 20,

27. Vernieuwd door Houtman , en Hoe»

,

30, 33, 43. Van Hoen met die van Cam-
bello, Li-ffidi, (Sec. 33. Van Houiman met
die van Hatoeaha en Roemakay. 34, 3f.

Van van Speult metdievan Bono3,Kclang
j

en Aflahoedi. 41. Van Hitoe vernieuwd

door van Speult. 43. Van de Heer Coen,

vernieuwd met alle de Amboincefen. 46.

Van va» Speult met die vanLeffidi cnMa-
nipa. fi, 5-2. Met die van Cer.nm Laoet,

Keffing , Goram , Goeli Goeli , &c. 5-4.

Van Jan van Gorcom en Leliato. j8. Vail

Litcaizoon met Leliato , en Aali. 75-, Met
die van Lochoe , Cambello , en Ltffidi. 78.

De Heer Specx keurd goed de Verbonden

met /lalt , en Konint; Hhiimza. 81. Van
Gyféis met die van Tobo. 87. Van va»

den HeHvel met de Hitoeefen. 101, Eed
Pp 2 ?a«
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Van getrouwheid vernieuwd, door de Heer

Tan üiemen onder alle de Ambiiineefcn.

il 2. En in 'c bylbndcr door die van Hi-

toc. d. 113. Vernieuwd tuflchen Whamza
en van Diemen. 119. W .in <Jtt<ns met die

van Oonoa. 1 i8. Van Caan met die van

H.itoewé , S.C. 131. Van dito, mtt die

van Cambello. 132. Van de A7<j/w;»^ met

die van Rarakit. 163. Van dito met die

von Goram. 167. Van dito , met die van

Ihamahoe. 172. Van de l^lamin^, mci Alan-

darsjah. \-j-j. Met de Ooll-Ceraminers.

206. Van van der Beek met H.itOvVve en

Ptolemntta 191. Van dito, met Macafl'ar.

203. Van Hu/ïaart met de Ooll-Ceram-

mers. 207. Van dito , met Kimelaha Waji.

211. Van dito met de Ooll-Cerammers.

217. Van Cos met die van Hoekaiialo 219.

Van dito, met de Radja's Sd^o<?/aa, en iJw-

niiet. 220. Van iMarville met d'AlfoLrte-

ien. 221. Van de Heer Hurdt, met die

van Haja. 22f. Tuslchen die van Lisl'.i-

batta, en Radja Suhoelau, 225'.

D. VertrsMs doen qualyk geduyd. lOf,

108.

Vsft'ingen gemaakt door Vlim'tng op Bonoa.

184. Door Verbeek Voorbaat. IQO. Door
yerbeyden Wantrouw. 190. Door Vla-

ming up Tanoeno , Oma , en Honimoa.
igi, i9f. S;4/rt; op I3oero. 202. Naamen
aan ecnigen gegeeven. 205-. Voorbaat door

de Heer Hujlaard afgebroken. 207.

de Heer de Vioj, 2 2e. Landvoogd, en 't voor-

gevallene onder hem, 240-244.

Vijchhoofd tot Ichatting gegeven aan de 4hoot-
den vanHitoe. 9.

d Heer de Vlam'mg 13e. Landvoogd , en het

voorgevallene onder hem. 1 j-4-i6S.

Vl.iming 1 je. Landvoogd , en 't voorgevalle-

ne. 194-205-.

Vogel (Capiteyn.) 12.

Voorbaat. Een Vefting op de Roodcnbcrg ge-

legt. 190.

Vrouvjenfonn's Bedryf. 83.

Uliajfers. Vlaming hier. 163.

l/r^^jww/ gedwonge Mandag, enzyn wonder-
lyke verloflïng van een gevreesde dood. 276.

Vfmail, 1 9.

w.

Waccafihoe in genade onder Otiens en Dem-
rner aangenomen. 123, 140.

Way. Lcliato's moord hier. 91. Overvallen
onder Verbeek. 1 74.

IVay Poeteh. 4. Moordenaars hie: gcflraf(.

28n
Walmata,
Want. Fati Wani door Valk geflagen.

IVarnnela. Bay VVarnocla.

//'ariy)/t hier. 20, 26. Na Ternate.

i»i\diMV.i: H'aterptrJJing A. 1708. en i 711

f-

103.

23.

2.

27 '<

280.

Wawani door van den Heuvel aangetaft. 103.

Viugt der Hitoeëfen herwaards. 102, 109.
Kimelaha Loeh'ie' s verrichting hitr. 1 30.

Toelland onder Der/irr.er , bellormd , en
veroverd. 137, 13S. Verfoekt te vergeefs

genade. 140.

Weglopers, Lall 'er ontrent onder Schaghei*.

2f8. Moejelykheden met hen onder Vaa
der Sul. 761.

detii^et IVynshkr. 13.

IVy^tges vermoord op Rarakit. loi.

vanlVerkenuam 2ÓC. Landvoogd. 2j'r).

En nader befchreven. Buyten-pollen ge-

licht. 2f9. Middelen tot vcrminderuigvan
Nagelen. 2j'9. 's Landvoogds huys verbe-

terd. 2j'9. Hajfan toegedaan een tocht na
Batavia. 2j-9. ZynEd. vertrek na Batavia.

25-9. Vervangen door de Heer Coyett. d,

2<'.o.

IVerinama. Nooten hier. iff.
//-^^yï^rwa» veroverd Laala, eniyndood. 12Ó.

IJ9.

D.lVtltens^ eerde Predikant hier. 38,

X.

'\rOela. Vlaming htrvr^ixii , oniex Verheek,
^^ 182,188. Aooj herwaards gefcnden. 193.

195-. Keiler herwaards. 202. Vlar/sing, en
va» Outhoorn liier. 202. De Xoelas oii t

208.bun Koning bevredigd.

Z.

De 7.aal {Henrik) 's verrichtingen hier. 17
7rim,p-Jinlrh inli-ompn 1 -;n/ï inn-: lA-»Zfl^ue-^o/f/.' inkomen 1 70Ó , 1707

Zain ui Abedien , of Zainalabdyn.

Zeeuw ontdekt Madjira^s verraad.

Zegelringen (Goude) uytgedeelt dcor
üpeult,

Zeman Djadi , Pati Selan Binaur''s naam van
Staat. 6 Slaat tegen Perdana Mcelay. 6.

van Zeyft als Commiffaris hier. jS.

262,
268.

6.

i68„

Vu»

r
i

%
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DRUKFEYLEN
(n des Tweeden Deels , tweede Onder-Deel , genaamd

Ambonsche Saaken.
ol 3. Colom 2.



Z A A K E N.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
LTST der Bedienden van aanzien in Amboina .,^2S\. den be-

ginne af, 20 als zy yder jaar te zamen vQQrkpfliea.
.H M 4< *

A». 1605-.

Lyffid ic. Frederik Houtman, van Gouda, Landvoogd , en Beftierder.
lieiiiendcn j)eze quam hier A». léor, en vertrok
van./,.»- ^o j^jj^
ZKM in

Amhoina

vanden A». l6ll.

beo i line ic, Jasper Janjfoon. Landvoogd en Beftierder.

af. Onder deze was nog geen Secretary.

Hy vertrok Ao. 1615".

Ao. 1615'.

3e. Adriaan Maartenjfen Blok. Landvoogd en Beftierder.

Hy vertrok A". löiS, dog wierd Ao.

1 6 1 p. Extraordinaris Raad van India.

Artus Gyfeh. Opperkoopman, en Tweede.
Hentik Steur. Kapitcyn.

Herman van SpeuJt, ic. Koopman, of Opperkoopman op Carn-

bello.

Ao. 1618.
<^e. Herman van Speult. L.uytcnznt,o(Onderlandvoogd yCnBzi\:\e.x-

Hy wiert Ao. i6i^. Raad Exiraordi- der.

naris van India.

Artus Gyjels. Opperkoopman, en Tweede.
Deze ging Ao, 1620. met 4 Ambonfcbe

Princen na Holland,



l A M B
Jakob Janjfoon Patacka.

Cerard Wefterman, van Dantzik.

Johan Ottens.

De zelve ; dog Patacka.

Philip Lukajfoon,

Artui Gyfels.

Ao.

I-vert Huift.

Jakob Janjfoort Patacka»

Gerard Wejierman.

Tymon Leenderdffoo» Coppel.

Johan Ottens , van Amfierdam.

Heter de Goyer.

Kornelis fViïlemJfoon van Outhoorn.

O N S C H E
Opperkoopman , uyt Ternate dit jaar ge-

komen.
Kapitcyn.

Koopman , en Fifcaal.

1619. en 1650.

Hoofd op Loehoe.

Ao. i6ji.

Landvoogd y en Beftierder, vertrok den

25eii May.
Landvoogd , Beftierder , en Exiraordi-

naris Raad van India ,quam hier den

Z4cn Maart , en is den 2 5 May voor-

gefteld.

Opperkoopman, en Tweede.
Opperkoopman, vertrok den ly^n Sep-

tember.

Kapiteyn.

Opperkoopman , en Hoofd op Hitoe.

Fifcaal, en Koopman j dog verving op

Loehoe^ Jakob Janjfoon Patacka.

Ontfanger.

Fifcaal.

7e. Artus Gyfels.

Evert Huift , van Amfierdam.

Cerard fVeJierman.

Jan van de Voorde.

^imon Leenderdjfoon Coppel.

Johan Ottens.

Pieter de Goyer.

Kornelis fVillemffoon van Outhoorn»

Artus Gyfels.

Evert Huift.

Cerard Wefierman.

Jakob Janjfoon Patacka.

Pieter de Goyer.

Jan van de Voorde.

Johan Ottens.

Kornelis Willemffoon van Outhoorn.

Kornelis Faber.

Maarten Romboutffoon.

Wouter Seroyen.

Artus Gyfels.

8^. Antoni van den Heuvel.

Evert Huift.

Gerard U^efterman.

"Jakob Janjjoon Patacka.

Piettr de Goyer.

Jan van de Voorde.

Kornelis fVillemjfoon van Outhoorn,

Kornelis Faber.

Baltbafar IVeyntgem.

Maarten Romboutffoon.

Wouter Seroyen.

Ao. 1631.

Landvoogd
.f
dito, dito.

Opperkoopman, en Tweede,
Kapiteyn.

Opperkoopman, en Hoofd op Honimoa.

Opperkoopman , en Hoofd tot Hitoe.

Dito, en Hoofd op Loehoe.

Ontfanger.

Fifcaal.

Ao, 16}?.
Dito, dito, dito.

Opperkoopman , en Tweede.
Kapiteyn.

Opperkoopman , en Hoofd op Hitot.

Opperkoopman , en Ontfanger.

Dito , en Hoofd op Honimoa.

Opperkoopman ,en Hoofd op Loehoe ^ver-

trok met de Heer van den Heuvel na

T'ernate in commiJ/ie,a].v/Aiï hy 1634.

Prefident wierd.

Opperkoopman, en Hoofd op Larike.

Fifcaal.

Geheimfchryvcr.

Onderkoopman , en Hoofd toÊ~Om>»."

Ao. 1654.
Landvoogd, dito , dito, vertrok den len Junj.

Dito, dito, den 8^" May voorgelleld.

Opperkoopman, en Tweede.^

Kapiteyn.

Opperkoopman, en Hoofd op Hitoe.

Opperkoopman, en Ontfanger.

Dito , op Honimoa.

Dito , en Hoofd op Larike , ook voor Ccn

tyd Gehcimfchryver.

Fifcaal.

Koopman.
Gehcimfchryver.

Onderkoopman, en Hoofd tot Oefien\
'

'

'

'
<log



Ahaham van der Plajfe.

yintoni van den Heuvel,

je. Joachim Roelofjfoon van Deutecom.
Even Huift.

Gerard IFefierman.

Jakob Janjfoon Patacka.
Pieter de Goyer.

"Jan van de Voorde.
Kornelis Willemjoon van Outhoorrté

Kornelis Faber.

IVotiter Seroyen.

Abraham %-an der Plajfe.

Maarten Romboutffoon.

Joachim RoclofJJoon van Deutecom.

Even Huift.

Gerard TVeflerman.

Jacüh Janffoon Patacka , vertrok na Baf*.

Pieter de Goyer.

Jan van de Voorde.

Kornelis Willemffoon van Outhoorn,

Kornelis Faber.

Jan OutgerJfoon ^ van Haarlem.
Wouter Seroyen.

Pieter Paulujfoon.

Maarten Romboutjfoont

Joachim Roelofjfoon van Deutecom.

IOC. Johan Ottens.

Simon 'Jakobjfoon Dompkens.

Gerard IVeflerman.

Alattbys de Meer , van Rotterdam.

Kornelis Faber,

Pieter de Goyer.

Jan van de Voordi.

Kornelis Willemffoon van Outhoorn.

Pieter Nuyts.

Wouter Seroyen.

Adriaan van Lyfveld.

Walrave de Riviere.

Jan Outgers , alias , Njong Jan.

Jan Pays.

Johan Ottens*

Simon Jacobsfoon Dompkens.

Ge'-ard IVeflerman.

Matthys de Meer.

Kornelis Faber.

Nikolaas Cafembrood.

Bartbolomeus Kanoy.

Jan van de Voorde.

Kornelis Willemfjoon van Outhoorn.

AKEN. 3
dog dit Comptoir is geligt^ cnhyop
Hnoe Lama gelegt.

Onderkoopman.

Landvoogd , en beftierder ; vertrok in May ,

opontbodcn , en geligt door den Com-
mijjaris Gyj'els.

Dito, en dito.

Opperkoopinan, en Tweede.
ICapiteyn.

Opperkoopman , en Hoofd op Hitod
Opperkoopman , en Onttanger.

Dito, op Honimoa.

Dito, en Hoofd op Larike.

Fifcaal.

Onderkoopman , en Hoofd op Hitoe Lama.
Koopman, vertrok na Banda.

Geheimfchryver,

Ao. 1656.
Dito , en dito , als Isoven.

Dito, en dito, vertrok dit jaar , dog fticrf

in de Straat van Boeton.

Kapitein.

Dito , en Hoofd op Hitoe,

Dito, dito, Omfangcr.

Dito, op Honimoa. •• >

Dito , en dito op Larike.

Fifcaal.

Luitenant.

Onderkoopman , en Hoofd op Hitoe Lamil
Onderkoopman , vermoord op Xtela.

Dito , Secretaris van den Raad.

Ao. ,6^7.

Dito, als boven, vertrok -21 May.
Landvoogd, Beftierder, en Extratrdintt'

ris Raad. den 2 1 May.
Opperkoopman , en Tweede.
Kapitcyn.

Opperkoopman.
Fifcaal.

Opperkoopman, en Ontfinger , vertrok.

Opperkoopman , en Hoofd op Honimoa.
Dito , en Hoofd op Larike.

Luitenant, en Hoofd op Honimoa.
Onderkoopman op Hitoe gelegt.

Onderkoopman , en Secretaris.

Luitenant.

Dito.

Secretaris van den Landraad-

Ao. 1658.

Landvoogd, Beftierder, en Extraordinaris

Raad.

Opperkoopman , en Tweede.
Kapiteyn.

Opperkoopman.
Fifcaal, vertrok.

Fifcaal, vertrok.

Fifcaal.

Opperkoopman, en Hoofd op Honimoa.

Vervangen door Nuyts.

Dito , en dito op Larikt.

A % Pii^



4 AMBO
JPieter Nuyis.

Wouter Seroyen

Adriaan van Lysveld.

tf^alrave de Riviere.

Jan Outgerjfoon , alias , Njong Jan.

Jan Pays.

N S C H E
Luitenant,en Hoofd o'p Honimoa.

Onderkoopman , en Hoofd op Httoe.

Dito, en Geheimfchryvcr.

Luitenant.

Dito.

Gcheimfchryver van den Land-Raad.

ï

Van Ao, 1638 tot 1641 toe, de zelve Leden en Bedienden.

Johan Ottens.

Simon Wouterjfoon Dompkem,

Wouter Seroyen.

Gerard Wejierrnan.

Korneïis Wtllcmjfoon van Outhoorn.

Wybrant van Schagen.

Bartholomeus Kanoy, van Arnemuyden.

Johan Outgerjfoon.

Pieter Nuyts.

Jan Pays.

OHavius Mncquelin , van jfnt-werfe».

Jdriaan van Lysveld.

Ao. 1641

lie. Antoni Caanl

rae. Gerard Demmer.

Simon Jakobjfoon Dontpkensl

Wouter Seroyen.

Adriaan van der Burg.

Korneïis Willemjfoon van Outhoorn.

Joannes van Alfen.

Wybrand van Schagen.

Bartholomeus Kanoy.

Matlhys Proot.

0£lavius Macquelin.

Johan Outgerffoon.

Jakob Ferlmden.

Pieter Nuyts.

Frans Leenderdjfoon Valk.

Joannes Comans van Geertruydenberg,

Abraham Fluweel.

Jan Pays.

Oüavtus Macquelin,

Dirk Groenhout.

Gerard Demmer.

Simon Jakobsfoon Dompkens.

Johan Outgerffoon.

Korneïis WiUems/oon van Outhoorn.

Landvoogd, Beflierder , en ordinaris Raad.
Stierf den i4en Augufli dezes jaars.

Opperkoopman,en Tweede , tot den i4en

Augufli dat hy hier Prefident wiert.

Onderkoopman,en Hoofd op Hitoe.

Kapiteyn. tot den 14e» May d^t ftierf.

Opperkoopman,en Hoofd op Larike
, quam

aan 't Kafleel.

Opperkoopman.
Opperkoopman,en Fifcaal.

Kapiteyn- Luitenant.

Luitenant, en Hoofd op Honimoa.

Secretaris van den Land-Raad.

Secretaris van Jultitie.

Dito , van den politicquen Raad.

Ao. 1642.

Z-^W-yoo^i, Beflierder, en ordinaris Raad^
van den 20c" February tot den ijen

September dat vertrok.

Dito, dito, en Extraordinaris Rdad,vaa
den i^en September, zynde den zjc"

Maart hier gekomen.

Opperkoopman , en Tweede.
Dito, en Hoofd op Hitoe tot het einde van

April, dat als Prefident na Tcrnatc
vertrok.

Opperkoopman aan 't Kafleel, en derde

Opperkoopman dezer Landvoogdy
,

alzo de ie toen op Hila lag.

Opperkoopman en Hoofd op Hitoe; dog
ging in April na Htla als 1 «. Opper-
koopman der Landvoogdy leggen.

Opperkoopman , en Winkelier, a 90 gl.

Dito, en Hoofd tot Larike.

Fifcaal. Vertrok.

Fifcaal.

Fifcaal.

Capiteyn-Luitenant , tot 't begin dezesjaars.

Luitenant.

Dito, en Hoofd tot Honimoa.

Bevelhebber der Schepen.

Onderkoopman, en Hoofd op Manipa.

Dito ,en Secretaris van Politie.

Secretaris van den Land-Raad, tot nu toe

dat Hoekom van Hative wicrd.

Secretaris van JuJHt'te,yNK.Td ditjaar Fifcaal.

Secretaris van Jufiitie.

Ao. 1643.
Als boven.

Opperkoopman, en Tweede: vertrok dit

jaar.

Kapiteyn.

Opperkoopman , en Hoofd op Hitoe; dog
ver-

\\

i



Adriaan van der Burg , van Delft.

Gerard Holfchcr.

O^favius Macquelin,

Joanncs van Alfen,

Jacob Voer.

yJbraham Pittavin.

Fieter Nttyts.

Jakob Verheyden.

Shnon Jakobsfoon Cos, van Hoorn.

Joannes Comans.

fFybmnd Reiniersfoon.

Abraham Flwweel.

Dirk Groenbout.

Gerard Demmer.
Kornelii Willemsfoon van Ottthoorn.

Adriaan van der Burg.

Gerard Holfcbcr.

O&avius Macquelin.

•Johan Outgerffaon.

Abraham Piitavin.

Jakob Verheyden,

Steven Klaasjoon Draver,

Simon Cos.

Joannes Comans.

Abraham Fluweel.

Dirk Greenhout.

Cerard Demmer,
Kornelis IVillemsfoon, van Outhoorn.
Adriaan van der Burg.

O^avius Macquelin,

Abraham Pittavin.

Jakob Verheyden.

Simon Cos.

Joannes Comans,

Abraham Flunveel.

Gerard Overmeyer.

Gerard Demmer.
Johan van Suyd-wyk.

Kornelis fVillemsfoon van Outhoorn,

Adriaan van der Burg.

Jakob Verheyden.

Ollavius Macquelin^w\ Antwetpen.

Abraham Pittavin.

Steven Draver.

Gerard van der Kruyce.

Simon Cos.

Abraham Fluweel,

AKEN.
^

ving Dompkens , blyvènde op fJHa.
Opperkoopman aan 't Kafteel,

Dito, en Hoofd op Loehoe.

Fifcaal.

Oppci-koopman,en Winkelier, ftierfditjaar.

Koopman,en Winkelier.

Koopman, en Hoofd tot Larike.

Luitenant , en Hoofd op Honimoa i over-
leden dit jaar.

Luitenant.

Onderkoopman.
Dito , en Hoofd tot Manipa.
Bevelhebber. >

Dito,en Secretaris van den Politiquen Rmd^
Dito van de Land-Raad.
Secretaris van Jufiitie,

Ao. 1644.

f Als boven.

i
i^- Oppei'l^oopman.en Hoofdop.^//ofi

< Dito aan 't Kafteel.

I

Opperkoopman , en Hoofd op Loehos
i

l^
dog vervangen door

Opperkoopman, en Hoofd op Loehoe.
Kapiteyn, ftierf dit jaar.

Koopman, en Hoofd op Larike,
Luitenant.

Koopman.
c Onderkoopman,

i Dito.

Tixio^tnSecretaris van den PoUti^uen Raad.
Dito van Jufiitie,

Ao. 1045-.

'Als boven.
ie. Opperkoopman, en Hoofd op ^//c^
Dito aan 't Kafteel.

y Dito op Loehoe.

Filcaal voor een tvd.

Luitenant.

Onderkoopman.
IDito.

Onderkoopman, en Secretaris van den Po-
liticquen Raad.

Dito van den Land-Raad.
Dito van Jufiitie.

A". 1646.

Dito, als boven.
,

,

Opperkoopman, en Hoofd ofmibe^ ver-
ving van Oufhoorn.

Opperkoopman en Hoofd op Hila. Ver-
trok na Batavia.

Dito aan 't Kafteel , dog overleden.

Kapiteyn.

Opperkoopman,enHootdopZ,&e;&oi?,dog ver-
vangen door van der Burg aan 't Kafteel.

Filcaal, Opperkoopman, en Hoofd op
Loehoe,

Fifcaal, voor een tyd.

Koopman, en Hoofd op Larike.

Onderkoopman.
Onderkoopman, en Secretaris van den Poli»

ticquen Raad.

Dito van den Land-Raad.
^ 3 Gr;v



6 AMBONSCHE
GerarJ Ovetmyer. Dito van JujHtie.

Ao. 1647

Gerard Demmer.

13e. ArnoU de Vlaming van Outshoorn,

Jühan van Suydwjk.

Mrabam Pittavin,

Jakob Verheyden.

Oiïavius MacqueUn.

Simon Cos.

Jakob Foer.

Gerard van der Kruyce.

Simon Cos.

Ditk Geldorp , van Haarlem.

Abraham Fluweel.

Barent Zeeuw.

Gerard Overmeyerl

uirnold de Vlaming van Outshtorn.

Ollavius Macquelin.
.

Abraham Pittavin.

Jakob Foer.

fFindrig Kieft.

Jakob Ferheyden.

Jan van den Briel.

Simon Cos.

Marinus Brand.

Barent Zeeuw ^ van Amjierdam.

Vincent Gysbert van Moerlag.

Gerard van der Kruyce.

Salomon Rein'uïsfoon.

Dirk Geldorp.

Pieter Riks.

Jakoh Noppe.

Gerard Overmeyer.

'Arnold de Vlaming van Outshoorn.

Ofiavius Macquelin.

Jakob Foer.

Jakob Verheyden.

Jan van den Briel.

Jakob Noppe , dit jaar cenigcn tyd.

Als boven , vervangen den 4<n,en vertrok-

ken den 14C" September.

Landvoogd , en Belherder, van den i4en

September.

ie. Opperkoopman,cn Hoold op Hitoe

^

ftierf dit jaar, en was op HitoeiXt laat-

lle IC. üppcrkoopman,
Opperkoopman , en Hoofd op Hitoe

.,
die

nu 2.C. Opperkoopman was, alzoo de

I e.Opperkoopman nu aan 't Kaftccl lag.

Kapiteyn.

ic. Opperkoopman in Suydwyks plaats,

dog nu aan 't Kafteel , en tweede de-

zer Landvoügdy.

l^ifcaal 1 647. voor een ryd.

Koopman, Fifcaal, en Winkelier.

Koopman, en Hoofd tot Larike.

üppcrkoopman , en Hoofd op Loehoe.

Onderkoopman , en Soldy-Boekhouder.

Dito , en Secretaris van den Politicquen

Raad., vertrok.

Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Dito van den Land-Raad.

Onderkoopman, en Secretaris Vicnjuftitie.

Ao. 1648.

Als boven.

Opperkoopman , en Tweede aan 't Kafteel.

Opperkoopman, en Hoofd op Hitoe; dog
over valfch nagelwegen afgezet ; en
uit genade nog Winkelier gemaakt,
vervangen dooi- Foer.

Opperkoopman, Fifcaal, en Winkelier^

geplaatft op Hila als Hoofd.

Dito, en Negotis-Boekhouder.

Kapiteyn,

Fifcaal, in Foers plaats.

Opperkoopman , en Hoofd op Loehoe.

Dito, en Hoofd op Cambello.

Opperkoopman, en vervanger van Mu'
rinus Brand , Hoofd op Cambello.

Kapiteyn, en Hoofd op Honimoa.

Koopman op Haroeko.

Koopman, en Winkelier in Pittavins

plaats.

Soldy-Boekhouder, en dit jaar nog Secre-

taris van Politie, en Hoofd op ^4»;-

blauw.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.

Wierd Secretaris van den Politicquen Raad.
Secretaris van de Jujiitie.

Ao, ,549.
Als boven , en E.xtraordinaris Raad.

Opperkoopman, en Tweede, ditjaar ver-

vangen , en over valfche dingen afgezet.

Opperkoopman , en Hoofd op Hitte , ver»

trok dit jaar.

Kapiteyn.

Filcaal.

Dito in van den Briels plaats.

Si-

I



Simon Cos.

Salomon Reyniersfoon.

M^indrig Kiep.

Abraham Pittavin,

Kornelis van Adrichem.
Gerard van der Kruyce.

Barent Zeeuw.
Vincent Gysbert van Moerlag.
Kornelis Hauw.
Gerard Overmeyer.

Kornelis Haww.
Jakoh JNoppe van Koriryk.

Pieter Riks.

Dirk Geldorp.

KEN., 7
Opperkoopman, en Hoofd op Loehoe. Ver-

trok na Batavia.

Dito, en Dito, in plaats van Cos.

Dito, en Negotis-Boekhoudcr.

Opperkoopman , en Winkelier; dog afge-

zet, en op nieuw gevonnill ter order

haarer Edelbeden.

Koopman, en Winkelier.

Koopman , en Hoofd op Haroeko.

Opperkoopman , en Hoofd op Canibello.

Kapiteyn,en Hoofd op Honimoa.
Secretaris van den Politiquen Raad.
Onderkoopman , en Secretaris van Politiey

overleden.

Secretaris van Jujïitie geworden.
Secretaris van den Polittcquen Raad.
Dito, en Soldy-Boekhouder.

Van H(j-ofd o'p AmbUuw., Soldaat.

Secretaris van den Land- Raad.

Ao, löfo.
Arnold de Vlaming van Outshoorn.

Hy vertrok den z i Angufti dezes jaars

na Batavia , en quam den zj Decem-
ber weer herwaards , vertrekkende

eerft na Ternate .,om. den opftandvan

den Prins Manilha.

Simon Cos.

Jakob Voer.

Ordinaris Raad , Superintendent , Commif-
faris, Zeevoogd, en Veldoverfte.

Jakob Verheydén.

Salomon Reiniersfoon,

Barent Zeeuw.

Vincent Gysbert van Moerlag,

Jan van den Briel.

Kornelis van Adrichem.

Gerard van der Kruyce.

Kornelis Hauw van Vlijjingen,

Jacobus Manteau.

Marcus de Roy.

Gerard Bonfer.

Pieter Riks.

Jacoh Noppe.

'Arnold de Vlaming van Outshoorn.
14c. Willem Verbeek.

Simon Cos.

Jakob Verheiden.

Barent Zeeuw.

Fincent Gysbert van Moerlag.

AP.

Jan van den Briel.

\

Opperkoopman, en Tweede, van Bata-

via gekomen, en Gezaghebber.

Opperkoopman, dit jaar weder van Bata»
via gekomen.

Kapiteyn.

Opperkoopman, en Hoofd op Loehoe , dit

jaar overleden.

Dito, en Hoofd op Cambello ; dog nu op
Loehoe.

Kapiteyn, en Hoofd op Honimoa.

Fifcaal.

Koopman, en Winkelier.

Koopman, en Hoofd op Larike.

Secretaris van den Politicquen Raad^ kor-

ten tyd.

Dito.

Secretaris van den Landraad.

Onderkoopman , en Hoofd op Manipa.
Dito, en Soldy-Boekhouder.

Secretaris van den Politicquen Raad ^ dog
wierd dit jaar Hoofd op Cambello.

Als boven.

Landvoogd , Beftierder , en Extraordi-

naris Raad., van den 2,j April, was
den feu February met 't jagt de Leeu-
werk gekomen.

Opperkoopman , en Tweede.
Kapiteyn.

Opperkoopman , en Hoofd op Loehoe ^

wierd blind, en was hier de laatfte.

Kapiteyn, en Hoofd op Honimoa:, dog
ging van hier na Cambello , wierd ge-

quetd, vertrok na Batavia^ vervan-

gen op Cambello door ÏVeber.

Als boven.

Fifcaal, vervangen door Voer
., alzo ver-

trok.. Jê^



AMBONS CHE8

Jakob Voer.

Herman van Outhoorn.

Gerard van der Kruyce.

Kornelis van Adrichem.

Melchior 'thomasjoon,.

Kornelis Danen.

Livinus Bor.

Klaas Rimbach^

Jakobus Manteifu.

Gerard Bonfer.

Pieter Riks.

Alarcus de Rü.

^rnold de Vlaming van ÖHtshoorn.

Koopman, en Fifcaal.

Kapitcyn- Luitenant op Lejfidi.

Koopman , en Hoofd op Larike.

Dito, en Winkelier, overleden.

Dito, en Winkelier.

Kapiteyn-Luitenant , onlangs uit Ternate

gekomen , lag ecnigcn tyd op Haroeko.

Onderkoopman, en Secretaris van den Po-
litiquen Raad.

Luitenant, en Hoofd op Cambello, ii*.

Maart vermoord op Erang.

Onderkoopman , en Secretaris van Juftitie.

Dito , en Hootd op Manipa , vermoord.

Dito, en Soldy-Boekhouder.

Secretaris van den Land-Raad.

A*>. 16^2.

mUem Verbeek.

Simon Cos.

'Jan van Lingen.

Jakob Verheiden.

Nicolaas van der Cappen^ quam met de

Vlaming van Batavia.

Barent Zeeuw-

Vincent Gysbert van Moerlag.

Kornelis Danen.

Jakob Voer.

Nicolaas van der Capfen. 1

Jan Oetgens van fVaveren. \ Voor

>
I

Kornelis Hauiu
Jacobus Manteau.

Pieter Riks. J
Livinus Bor.

Gerard van der Kruyce.

Herman van Outhoorn.

Pieter Riks.

Laurens Keiler.

Frans Male.

Melchior Thomasfoon»

Warnar Curtenius.

Jacob Manteau , van Poortvliet.

Marcus de Roy.

Arnold de Vlaming van Outhoorn.

fVillem Verbeek.

Simon Cos.

Jakob Verheyden.

Francais de Knibbere.

Nicolaas van der Capptn.

Barent Zeeuw.

Kornelis Danen.

Gerard van der Kruice.

Herman van Outhotrn.

'Livinus Bor.

Pieter Riks.

God/chalk.

Melchior Thomasfoon.

Frans Malt.

een

tyd na Voer

Fifcaals.

Als boven
,
quam dit jaar van Batavia

8 February met Koning Mandarsjab,

Landvoogd , en Bellierder.

Opperkoopman , en Tweede.
Majoor.

Dito.

Opperkoopman , en Hoofd tot Hitee , en
dit van Winkelier dit jaar geworden.

Opperkoopman.
Kapiteyn, en Hoofd tot Honimoa, ver-

trok dit jaar.

Kapkeyn-Luitenant, en Hoofd op Honi-

moa.

Winkelier, en Fifcaal, vertrok: vervan-

gen in beide deze ampten door van der

Cappen-y dog hy ftierf op Batavia.

Secretaris van den Politicquen Raad.

Koopman , en Hoofd op Larike.

Kapiteyn-Luitenant.

Soldy-Boekhouder.

Luitenant.

Luitenant.

Onderkoopman , en Winkelier.

Vaandrig, en op Haroeko Hoofd.

Onderkoopman, en Secretaris vanjv/litie.

Secretaris des Land-Raads.

Ao. i6fj.
Als vofen , vertrok na Batavia , en quam

den 8 November weer hcrwaards.

Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Majoor.

Opperkoopman, Fifcaal, enCaflier, ecril

uit Teanate gekomen.

Opperkoopman , en Hoofd op Hitoe.

Opperkoopman.
Koopman, en Hoofd op Honimca.

Koopman , en Hoofd op Larike , afgezeL

Kapiteyn-Luitenant.

Secretaris van den Politicquen Raad.

Soldy-Boekhouder.

Luitenant, ftierf in September.

Onderkoopman , en Winkelier.

Luitenant.

fVar-

t

1



Z :^A
Warnar Curienius.

Melchior Thomasfoon.

Diderik van Reinejleyn.

Marcus de Roy.

Jacob Manteau.

K E N,
Vaandrig, op Haroeko Hoofd.

Onderkoopman, en Winkelier.

Dito.

Secretaris van den Land-Raad.
Secretaris van Juftitie.

f

1 ye. Arnold de Flaming van Outshoorn.

Willem Verbeek.

Simon Cos.

Jakob Ferhe-^den.

Barent Zeeuw.
Gerard Roos.

Herman van Outhoorn.

u^brabam Umbgroeve,

Franfois de Knibbere.

NUoJaas van der Cappen.

Henrik de Fries.

Kornelis Danen.

Livinus Bor.

Laurens Keiler.

Jacobus Manteau.

Gerard Meyer.

Frans Male.

Warnar Curtcnius.

Kornelis jldrichem.

Kornelis van der Linden.

Marcus de Roy.

Gerard Fogelpoot.

' Arnold de Flaming van Outshoorn.

Simo» Cos.

Johan van Hammen.

Henrik de Fries.

Barent Zeeuw.

Kornelis Danen.

Herman van Outhoorn.

Everd van Hoorn.

JJvinus Bor.

Trans Male.

Warnar Curtenius.

Kornelis van der Linden,

Marcus de Roy.

Gerard Fogelpoot.

A°. i65'4

Als boven , en nu ook Landvoogd en Bc-
ftierder.

Als boven, dog den 4.«n /W^jy vertrokken.

Preftdent in September.

Majoor , vertrok Zi^^n
, Febr. wiert Hootd

op i'ö/or,daar i6ff. ftierf.

Oppcrkoopthan.

Bevelhebber.

Kapiteyn- Luitenant.

Koopman, en Fifcaal.

Opperkoopman , Fifcaal, Cafller, afgezet,

en door twee Affiftenten gelaarft.

Als boven , op Htla , vertrok al$ tweede
na Ternate.

Opperkoopman , en Hoofd op Hitoe.

Koopman op Honimoa.

Secretaris van den Politicquen Raad , ver-

trok dit jaar.

Luitenant.

Secretaris van Juftii^e, overleden.

Winkelier.

Luitenant.

Vaandrig, en Hoofd op Haroeko.

Koopman.
Dito, en Soldy- Boekhouder.
Secretaris van den [..and-Raad.

Onderkoopman , en Secretaris van Juftitie.

Ap. lóff.
Als boven, vertrok den z^^'''^ February ta

Batavia.

Prefident.

Opperkoopman, vertrok den 51 en May;
wert vervangen door Cos.

f
Dito,en HoofJ op Hitoe. "' '''''''

*j Opperkoopman.

1 Koopman, en Hoofd van Honimoa.
l^Kapitcyn- Luitenant

Onderkoopman, en Hoofd op Larike.
*'''

Koopman , en Secretaris van den Politic-

quen Raad, dit jaar gekomen.
Luitenant van AJJaboedi, gequetft, ftierf

den 2pen July.

Vaandrig, op Haroeko Hoofd.
Koopman , en Soldy-Boekhouder , ook

Winkelier.

Secretaris van den Land-Raad.
Secretaris van Jujlide.

jirnold de Flaming van Outshoorn.

16c. Jacob Hujiaartf van Am/Ierdam.

Simon Cos.

Barent Zeeuw.

Evert Janjfoon Buys , van Hoorn.

A°. i6?6.

Als voren ; won doe yoo. gl. ter maand

,

vertrok over Timor.

Landvoogd^ en Bellierder, in May geko-
men, won 250. gl.

Opperkoopman , en Tweede, won 120,"

gl. 31 Maart vcrtroklcen na ternate..

Opperkoopman.
Opperkoopman, en Tweede.
B Kor^



A M B o N S C H E
Kornelis Dantn.

Abraham Umbgreeve ,uyt de Betuwe,

Kornelis van der Linden.

Henrik de Vries, van Amfierdam.

Pieter de Graaf.

Everd van Hoorn, van dito.

Thomas van Orten , van dito.

Andries Amherger ,Vin Neurenberg.

Franfois Reinierjfoon, van dito.

Francais de Kmbbere, van Gent.

Dirk Berkman , van Amjierdam.

Livinus Bor.

Abraham Verfpeet , van Ant-werftn.

Kornelis Houfe.

Warnar Curtenius.

Alarcus de Roy.

Gerard Vogelpoot.

Ao
Jacob Huftaart.

jEvert Buys.

'Antoni van Voorfl.

Barent Zeeuw.
Willem Maatfuyker van Amjierdam,
Kormlis Danen.

^verd van Hoorn.

Abraham Umbgroeve.

Jurriaan Rumphius.
Pietsr de Graaf, van Flijpngen.

Thomas van Orten.

Andries Amberger.

Abraham Verfpreet,

Warnar Curtenius.

Wouter Janjfoon.

MarCUs de Roy.

Gerard Fogelpoot.

Ao.

"Jacob Hujlaart.

Antoni van Foorft.

Paulus Andriejfoon ViJ'cber , van Rintsberg.

Willem Maat/uyker.

Pieter de Graaf.

Abraham Urfibgroeve.

Mverd van Hoorn.

Jurriaan Rumphius, wirCjHanau»

Abraham Verfpr««t.

Koopman , en Hoofd op Honimoa.

Koopman, en Fifcaal.

Koopman, en Soldy-Boekhouder, over-

leden den i^en January.

Dito, en Winkelier , overleden den 6<««

November.

Koopman, en Soldy- Boekhouder; wiert

Winkelier 6 Novemb.

Onderkoopman, en Hoofd op Hitoe.

Dito , en Soldy-Boekhouder , wiert Sol-

daat gemaakt.

Affiftent, Soldy-Boekhouder, in Nov.

fOnderkoopman , 'm May vertrokken.

< Onderkoopman , vertrokken.

^Onderkoopman , vertrokken.

Onderkoopman (vernedert zyndc) en Secre-

taris van den Politicquen Raad , vertrok

ditjaar over Tiriior na B.ttavia, in April,

Onderkoopman , en Secretaris van den P»-
liticquen Raad.

Voor een korten tyd Secretaris van den
Politicquen Raad.

Vaandrig, en op Haroeko Hoofd.

Larike.

Secretaris van den Land-Raad.

Secretaris van Jujlitie.

16^7

'

f Als boven.

1 Opperkoopman , en Tweede, is ver-

; trokken , en den zoen Septemb. oyor-

L leden.

Opperkoopman , en Tweede.
Opperkoopman, overleden x8 May'.

Koopman.
Koopman , en Hoofd op Honimoa , oyeT"-

leden den 6 Ofïober.

Dito , en dito op Hitoe.

Koopman op Honimoa.

Onderkoopman , en Hoofd op Larike.

Koopman, en Winkelier.

Weer herfteld als Onderkoopman, en Sol-

dy-Boekhouder, op den ie OElober.

Affiftent, Soldy Boekhouder, werd vry

den 9 fanuary.

Onderkoopman, en SecMaris vinden Po-
liticquen Raad, ook na den 6 Offober

Fifcaal.

Vaandrig, en Hoofd op Haroeko. Ver-
trok nu.

Vaandrig op dito.

Secretaris van den Land-Raad.
Dito van Jujlitie.

i6j8.

Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kupitcyn.

Koopman, en Hoofd op Hitoe.

Dito, en Soldy-Eoekhoudcr.
Diio, en Hoofd op Honimoa.

Dito, en Hoofd op Hitoe, vertrokken

den z8 February.

Onderkoopman, en Hoofd op Larike,

Dito, en Fjfcaal.

Wm-



Woattr Janjfoon.

Adriaan van J^ier ^ van Delft.

fthomas van Ottcn, van Amjïerdam.

Michiel van Parys.

Mattheus Berkman, van Amfterdam.
Marcus de Roy, van Kilang.

Imam Abdul.

Jacab Zegerjfüon.

Gerard P'ogelpoot.

Jacob Hu/taart.

Antmi van Voorji,

Paulus Andrteff'oon, Vijfcber.

Willem Maatluyker.

Abraham Umbgroeve.

PieUr de Graaf.

Abraham Ferjpreet.

Jurriaan Rumphifis.

Adriaan van Lier.

Willem van Zyl , van Fianen.

Mattheus Berkman.

Philip Du Pree.

Imam Abdul.

Gerard Fogelpoot.

Jan Arendsfoon van Breadfort.

Jacoh Huftaart.

Antoni van Voorfl.

Paulus Andriejfoon Vijfcher.

Willem Maatjuyker.

Abraham Umbgroeve.

Pieter de Graaf.

Abraham Verfpreet.

"Jurriaan Rumphius.

Adriaan van Lier.
\

Willem van Zyll.

Philip du Pree.

Imam Abdul.

Abraham Rodrigos , van Amflerdam.

Mattheus Berkman.

Gerard Fogelpoot.

Jacob Plujlaart.

Antoni van Voorfl.

Antoni Hurdt , van Middelbjurg.

Paulus Andriejfoon Vijfcher.

Pieter de Graaf.

Abraham Verfpreet.

Jurriaan Rumphius.

Mattheus Berkman.

Joannes de Cater , van Middelburg.

KEN. II

Vaandrig, en Hoofd op Haroeko ^vcnvok.

Onderkoopman , en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Soldy-BoekhouJcr , overleden

I Maart.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.
Dito, en Winkelier.

Dito, en Secretaris vanden Land-Raad.
Dito, en dito van de Hiioeefen.

Dito, en Difpenfier, overleden den 23*"

Juny.

Dito, en Secretaris van Juflitie.

A". i6S9.
Als boven.

Opperkoopman , eja Tweede.
Kapiteyn.

Koopman, en Hoofd op Hitoe.

Dito, en dito op Honimoa.

Dito, en Soldy-Bockh ^udcr.

Onder dito , en Fifcaal.

Dito, en Hoofd op Larike.

Dito, en dito op Haroeko.

Dito, en Seci'ftaris van den Poliiicquett

Raad.

Dito , en Winkelier.

Dito , en Secretaris van de Land-Raad;; ^

Dito, en dito der Hitoeifen. vvi-awV

Dito , en dito van de Juftitie.

Hoofd op Loehoe.

hP. 1660.

Als boven,

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman, en Hoofd op Hitoe ^ vertrok

den 50=" December.

Dito , en Hoofd op Honima , overleden

den 15 Novemb.
Dito, en Soldy-Boekhouder.

Dito, Fifcaal, en Hootd op Honimoa.

Onder dito , en dito op Hiioe.

Dito , en dito op Haroeko
,
ging af

Dito, en Secretaris van den Puilticquen

Raad.

Dito, en dito van de Land-Raad.
Dito, en dito der Hiioe'elen.

Affiftent, en Hoofd op Haroeko.

Onderkoopman, en Winkelier.

Dito , en Secretaris van de Juftitie.

. \66i.

Als boven.

Opperkoopman, en Tweede, vertrok den
jo«a Juny.

Koopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman, en Soldy-Bockhouder, den

30 April vertrokken.

Dito, en Hoofd op //o«m;ö(« , vertrok den

if May.
Onder dito, en Hoofd op Hitoe.

Dito , Filcaal , en Secretaris van den Poli"

ticqucn Raad.

Dito, en Soldy -Boekhouder.

B z Adriaan



MBOIl A
Adriaan van Lier,

uibraham Rodrigos,

Willem van Z)ll.

Philip du Pree.

Imam Abdiil.

Gerard Fogelpoot.

Jacob Htijlaa/t,

1 7c. Simon Cos.

Antoni Hurdt.

Paulus Andriejfoon Vijfcher.

Jurriaan Rimtphius.

Mattheui Berkman.

Pieter de Graaf.

JVillem van Zyll.

Adriaan van Lier,

Sybrand Abbema , van Viantn.

.

Joannes de Cater.

Nicolaas Spiering.

Philip du Pree.

Imam Abdul.

yan van Ooth , van Rotterdam,

Gerard Vogelpset.

Daniel van 4ên Bolk , van Vianen,

Simon Cos.

Antoni va» l^oorft.

Maximiliaan de Jong , van Gorcum.

Paulus AndrieJJoon Vijfcher,

Jurriaan Rumphius.

Pieter de Graaf.

Adriaan van Lier.

Alattheus Berkman.

Willem van Zyll.

Sybrand Abbema.

Pieter Janffoon , van Beerlaar.

Daniel van den Bolk.

Gerard Vogelpoot.

Philip du Pree.

Jan van Ooth.

Livinus Bor.

Simon Cos.

18c. Joban van Dam, vznVtregt,

Maxmiliaan de Jong.

Paulus Andriefjoon Vijfcher,

Jurriaan Rumphius.
Adriaan van Lier.

N S C H E
Di:o, en Winkelier.

Afliftcnt, en Hoofd op Haroeko, overle-

den 1 1 July.

Onderkoopman , en Hoofd op llarocko.

Dito, en Secretaris van de Land-Raad.
Dito, en dito der Hitoeefen.

Dito , en dito van de Jufitie.

Larike open.

Ao. i66i.

Als boven , vertrok den 30 Juny.

Landvoogd, Befticrdcr, en Extraordinaris

Raad, qiiam in Juny.

Koopman , en Tweede , vertrok na Banda.

Kapiteyn.

Koopman , en Hoofd op Hitoe.

Dito, en Fifcaal, en eenige tyd Secreta-

ris van den Raad.
Dito, en Winkelier.

Onder dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito, en dito op Honimoa.

Dito, en dito op Larike.

Dito, en Soldy-Boekhouder , overleden

den 9 April.

Dito, en Soldy-Boekhouder, afgezet 13

December,

Dito, en Secretaris van de Land-Raad.
Dito, en dito der Hitoeijen, 31 Maart

afgezet.

Boekhouder, en Soldy-Boekhouder.

Onderkoopman, en Secretaris van Jufli-

tie ; dog voor een tyd ook van den Po^
liticquen Raad.

Dito, en Secretaris van dito Raad.

Ao. 1665.

Als boven.

Opperkoopman , en Tweede , vertrok.

Koopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Dito, en Hoofd op Hitoe,

Dito, en Winkelier.

Onder dito , en Hoofd op Honimea.

Dito, en Fifcaal.

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito , en dito op Larike , vertrok 3

1

July.

Dito , en dito op Larike.

Dito, en Secretaris van den Politicq^uen

Raad.

Dito , en dito van de Juflitie.

Dito, en dito van de Land-Raad.
Boekhouder, en Soldy-Boekhouder.

Luitenant.

Ao. 1664.
Als boven , overleden den 4. Fehruary.

Landvoogd, Beft ierder, en Extraordinaris

Raad., quam in Fehruary met 't Jacht

ter Veer.

IC. Koopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman, en Hoofd op Hitoe.

Onderkoopman , en dito op Honimoa , af-

ê

I

gezet in Maart.

Pie-



A
Pkter de Graaf.

Daniël van den B^lk.

Matthctis Berkman.
PVillem van Zyll.

Frederik Abbema^ van Vianen.
Pieter JanJJ'oon.

Gerard Fogclpoot.

Alichiel Cherpbier.

Livinus Bor.

Philip du Pree.

Jan van Ooth.

Ao.

Johan van Dam.
Maxmiliaan de Jong.

Paulus Andriejfuon Fiffcher.

"Jurriaan Rumphiiis.

Gerard van Foorburg , van 's Gravenhage,

Daniel van den Bolk.

Aiattheus Berkman.

Willem van Zyll.

Livinus Bor.

Pieier Janjfoon.

Ham Paul Raufcher , van Neurenberg.

Adriaan van hier.

Frederik Abhema.
Jan van Ooth.

Philip du Pree.

Jacob de Jong , van Gorami.

Adriaan de Wit.

19e. Pieter Marville.

Maxmiliaan de Jong.

Paulus Andrie[Joon FiJJcher.

Jurriaan Rumphius.

Adriaan van Lier.

Willem van Zyll.

Gerard van Foorburg,

Daniel van den Bolk.

Pieter Janjfoon.

Hans Paul Raufcher.

Jan Clement , van Middelburg.

Jacob de Jong.

Philip du Pree,

Jan van Ooth.

Adriaan de Wit.

KEN. 13
Koopman , en Hoofd op Honimoa in Maart,

dog den 24 May overleden.

Onder dito, en Secretaris van den Politic-

quen Raad, dog na May Hoofd van

Honimoa.

Dito, en Fifcaal..

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Afliftent, en Winkelier.

Onderkoopman, en Hoofd van Larike.

Dito, en Secretaris van 7///?i?/V , overleden

5" Augufti.

Afliftent, en Secretaris van den Politiquen

Raad voor cenige maanden, en van

Juftitie.

Onderkoopman , en Secretaris van dert

Püliticqueu Raad.

Dito, en dito van de Land-Raad.

Boekhouder, en Soldy-Boekhouder.

K

Ao.

i66f.
Als boven.

Opperkoopman , en Tweede.

Kapiteyn.

Koopman , en Hootd op Hitoe.

Dito.
"'/

Onder dito, en Hoofd op Honimoa.

Dito, en Fifcaal, vatrok den ^o April.
,^

Dito , en Fifcaal. -,-

Dito, en Secretaris van den Politicqusu

Raad, anderhalf maand Fifcaal , Vry-

man, en vervangen door van Zyll,

Dito , en Hoofd op Larike.

Afliftent , en Hoofd op Haróeko,

Onderkoopman , en VVinkcUer. " ^

Afliftent, en Winkelier, vertrok. ^-y.An

Boekhouder, en Soldy-Bockhoudér.' '\

Onderkoopman, en Secretaris Van de Laho-"

Raad.

Affiftent, en dito van den Ppfftifq^i^cnRaqd,^

Dito, en dito van 7«////V.""^ • .

•

1 (^66.

Landvoogd , en Beftierder. '

Opperkoopman , en Tweede vertrok jgc,.

April. '

'

.

Kapiteyn.

Koopman, en Hoofd op Hitoe.

Ditu, Winkelier, en Hoofd o'^ Honimoa...

Dito, en Fifcaal.

Dito, en Soldy- Boekhouder.

Dito, en Hoofd op Honimoa. 2.9 July^ï-

gezet.

Onder dito , en Hoofd op Larike.

Dito, en Hoofd op Haroeko, afgezet, en

geboeid.

Affiftent , en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.
Onderkoopman, en dito van den Landr

Raad.

Boekhouder, Difpenfier, en Winkelier,

in van Liers plaats.

Affiftent , en Secretaris van Jujlitie.

B 5 P/V-



H AMBONSCHE 1

Pieter Marvilk.

'Antoni Hurdt.

Paultis Jndrieffoon Fijfcher.

Jurriaan Rumphius.

jidriaan "jan Lier.

Gertird van Voorburg.

If^illem van Zyll.

'Joannes Moris , van Amfterdant.

Pieter JanJJoon.

yan van der Ootb.

Jan Clement.

Jacob de Jong.

Philip du Pree.

Adriaan de Wit.

Antoni Hurdt.

Paulus Andriejfoon Fijfcher.

Pierre du Pon,

Jurriaan Rumphius.

Adriaan van Lier.

Willem van Zyll.

Gerard van Foorburg.

Joannes Moris.

Pieter Janjfoon.

Jacohus van Nes , van Rotterdam.

Jan Clement.

Jacob de Jong.

Philip du Preel

Adriaan de Wit>

aoc Jacoh Cops , van Delfshaven.

Antoni Hurdt.

Kornelis FrancXy van Amjlerdam-

Pierre du Pon.

Jurriaan Rumphius.

Adriaan van Lier.

Willem van Zyll.

Gerard van Foorburg.

Joannes Moris.

Jacobus van Nes.

Jan Cletnent.

Jacob de Jong.

Philip du Pree.

Joannes CopSy van Amflerdam.

Jacob Cops.

Kornelis Francx.

Pierre du Pon.

Jurriaan Rumphius.

Willem van Zyll,

Adriaan van Lier.

Ao. 1667.
Als boven, overleden den lOcn A{>ril.

Opperkoopman , en Tweede j en Gezag-

hebber.

Kapiteyn.

Koopman , en Hoofd op Flitst.

Dito, en dito op Honimoa.

Dito, en Winkelier.

Dito, en Fifcaal.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.

Dito , en Hoofd tot Larike.

Dito, en Winkelier, overleden 25' i'J/<ï<ïr/.

Afllftent , en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Secretaris van den Politicquea

Raad.

Onderkoopman , en dito van de Land-
Raad.

Affiftent, en dito van Juftitie.

h°. 1668.

Opperkoopman, en Gezaghebber.

Kapiteyn, vertrok.

Kapiteyn.

Koopman , en Hoofd op Hitee.

Dito, en dito op Honimoa.
Dito, en Fifcaal.

Dito, en Winkelier.

Onder dito, en Soldy-Boekhouder.

Dito , en Hoofd op Larike , overleden

I4en January.

Dito, en dito op Larike.

Affiftent j en dito op Haroeko.

Dito, en Secretaris van den PoUticqueH

Raad.
Dito , en dito van den Land-Raad.
Affiftent , en dito van de Juditie.

hP. 1669.

Landvoogd y Beftierder, en Extraordina-

ris Raad , quam met Kleverskerken in

Maait.

Opperkoopman, en Tweede, vertrok.

Dito , en dito.

Kapiteyn.

Koopman , en Hoofd op Hitoe.

Dito, en dito op Honimoa.

Dito , en Fifcaal.

Dito, en Winkelier.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.^

Dito, en Hoofd op Larike.

Affiftent, en dito op Haroeko.

Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Onderkoopman, en dito van de Lafld-

Raad.

Afllftent, en dito van de Jujiitie.

A#. 1Ö70.
Als boven.

Opperkoopman , en Tweede.
Kapiteyn , vertrok.

Koopman.
Dito , en Hoofd op Hitoe.

Dito , en dito op Honimoa.

Ger-

\
I

f

i



A
Gerard van Voorhurg.

Joannes Moris.

Jacob van Nes.

'Joannes Cops.

Frederik Druif^ van Enkhuizen.
Pieter de Cok^ van Ter Vere.

Reinier Praat , van FUffingen.
Jacob de Jong.

Philip du Pree.

Joannes BaJIingy van Middelburg.

Jacob Cops.

Kornelis Francx.

Jan de Vogel, van Rochel.

Chrifliaan Bulk.

Jurriaan Rumphius.
Willem van Zyll.

jtidriaan van Lier.

Gerard van Voorburg.

Pieter de Kok.

Joannes Moris.

Reinier Praat:

Jacob de Jong.

Philip du Pree.

Hans Paul Raufcher.

Joannes Cops.

Joannes Bajiing.

Jacob Cops.

Antoni Hurdt,

Jan de Vogel.

Chrifliaan Bulk.

Jurriaan Rumphius.

fVillem van Zyll.

Adriaan van Lier.

Pieter de Cok.

Gerard van Voorburg,

Joannes Moris*

Jacob de 'Jong.

Antoni Erhard, van Hamburg.

Philip du Pree.

Hans Paul RaufcheVi

Reinier Praat,

Joannes Cops.

Joannes BaJling.

Antoni Hurdt.

Jan de Vogel.

Chrifiiaan Bulk.

Jurriaan Rumphiust

fVillem van Zyll.

Adriaan van Lier.

Pieter de Cok.

Gerard van Voorburg.

AKEN. !ƒ
Dito, en Winkelier.

Onderkoopman , en Soldy-Boekhouder.

Dito, en Hoofd op Larike, vertrok 30*.

Juny.
Affiftent ; en dito op Larike.

Onderkoopman, overleden ij April.

Dito, en Fifcaal,

Dito , en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Dito, en dito van den Land-Raad.
Affiftent, en dito van de Jujlitie.

Ap. 1671.

Als boven.

Oppcrkoopman , en Tweede , vertrok den

50 April.

Oppcrkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman.
Dito , en Hoofd op Hitoe.

Dito , en dito op Honimoa.

Dito, en Winkelier.
' Onderkoopman, en Fifcaal, verti'ok.

Dito, en Soldy-Boekhouder.

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Dito , en dito van den Land-Raad.
Dito, en Difpenfier. 'i'^i' ••''- ^^

Affiftent , en Hoofd van Z,*r//f?.

Dito , en Secretaris van de Jujlitie.

Ao. 1672.
Als boven ; vertrok 30.

Commijfaris , Landvoogd^ en Beftierder,

quam den 20 April.

Oppcrkoopman, en Tweede.
Kapiteyn

.

Koopman.
Dito , en Hootd op Hitoe.

Dito, en Hoofd op Honimoa,

Dito, en Fifcail.

Dito, en Hoofd op Haroekc.

Onderkoopman, en Soldy-Boekliouder.

Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.
Dito, en Winkelier.

Dito , en Secretaris van de Land-Raad.

Dito. '^

Dito , en Hoofd op Haroeko i vertrok af-

gezet,

Affiftent , en Hoofd op Larike.

Dito , en Secretaris van Jujlitie.

A: 1673.
Als boven.

Opperkoopman , en Tweede.

Kapiteyn.

Koopman.
Dito , en Hoofd op Hitoe.

Dito, en ditp op Honimoa, vertrok afge-

zet.

Dito , en Fifcaal.

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Ger'



i6 AMBO
Gerard van de Voorde ^ van Middelburg,

Joannes Moris.

yintoni Erhard.

Jacob de Jong.

Philip du Pree.

Hans Paul Raufcher.

Joaunes Beufecom , van Banda.

Joannes Cops.

Joannes Bafling.

Ao.

yintoni Hurdt.

Jan de Vogel.

Chriftiaan Bulk.

Jurriaan Rumpbius.

Willem van Zyll.

Piettr de Cok»

Gerard van Voorburg.

Jacob de Jong.

Joannes Moris,

Gerard van 4e Voorit.

Joannes Cops.

Antoni Erhard»

Philip du Pree.

Hans Paul Raufcher,

Joannes Beufecom.

Reinier Praat.

Reinoldus Breuwerius, van den Briel.

N S C H E
Onder dito , en dito op Honimoa.

Dito, en Soldy-Boekhouder.

Dito, en Winkelier.

Dito , en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Dito, en dito van den Land -Raad.
Dito.

Secretaris van Juftitie.

Onderkoopman, en Hoofd van Larike,

Afiirtent, en Secretaris van /«/?//;>, over-

leden den 1 7 February.

1674.
Als boven.

Oppcrkoopman , en Tweede, overleden

tg December.

Kapiteyn.

Koopman.
Dito, en Hoofd op Hitoe.

Dito, en Fifcaal.

Dito, en Hoofd op Haroeko. ^

Dito, en Secretaris van den Politifiqaem

Raad.

Onderkoopman , en Soldy-Boekhouder.

Dito , en Hoofd op Honimoa.

Dito, en dito op Larike ^ vertrok i^ De-.

cember.

Dito, en Winkelier;

Dito, en Secretaris van den Land-Raad.
Dito.

Dito, en Hoofd op Larike.

Afilftent, en Hoofd op Boero.

Onderkoopman , en Secretaris van Jiifii'

iie.

Antoni Hurdt.

Willem van Zyll.

Chriftiaan Bulk.

Jurriaan Rumphius.

Gerard van de Voorde.

Pieter de Kok.

Gerard van Voorburg.

Jakob de Jong.

Joannis Moris.

Ifaac van Thye , van Amjlerdam.

Joannes Beufecom.

Antoni Erhard.

Philip du Pree.

Reinier Praat.

Reinoldus Brouwerius.

Antoni Hurdt.

Willem van Zyll,

Chrifliaan Bulk.

Jurriaan Rumpbius.

Gerard van de Voorde.

Gerard van Voorburg.

Jacob de Jong.

Joannes Moris.

Ifaae van Thye.

Ao, 1675'.

Als boven.

Opperkoopman , en Tweede.
Kapitein.

Koopman.
Dito , en Hoofd op Honimoa.

Dito, en Fifcaal, vertrok }o April.

Dito , en Hoofd op Hitoe.

Dito, en Fifcaal.

Onder dito, en Soldy-Boekhouder.

Dito , en Secretaris van den Politicqutu

Raad,
Dito , en Hoofd op Larike.

Dito, en Winkelier.

Dito, en Secretaris van den Land-Rastd.

Affiftent, en Hoofd op Boero.

Onderkoopman , en Secretaris van de JU"
Jiitie,

Ae. 1676.

Als boven.

Oppcrkoopman , en Tweede
Kapiteyn.

Koopman.
Dito, en Hoofd op Honimoa.

Duo, en dito op Hitoe.

Dito, en Filcaal.

Onderkoopman, en Hoofd op Haroekv.

Dito , en Secretaris van den PoMicquen
Raad,



Z A A
Antoni Erhard.

.Mogter van Houten , van Gorcum.

Joannes Beufccom.

Philip du Pree.

Hans Paul Raufcber.

Rcinoldiis Brouwenus.

Reiuier Praat,

jiiexander Laiil^ van Batavia.

jlutoni llurdt.

lyUlem van Zyll,

Chrijiiaan Bulk.

Jurriaan Rumphius.

Gerard van l 'oorbutg.

Gerard van dt Voorae.

Jacob de Jong.

Joannes Mui is.

Jaanvés Beufecom.

Antmi Erhard.

Rogier van Houten.

Ifaac van Thye.

Jacobus Berkman, van Vtrecht.

Rcinuldus Bruuwerius.

Reiuier Praat,

jilexander Latil.

Antoni Uurdt.

aic. Robbert de Ficf.

Willem van Zyll.

Chriftiaan Bulk.

Jurriaan Rumphius.

Gerard van Voorburg.

Gerard van de Foorde.

Jacob de Jong.

Joannes Moris.

Joannes Beufecom.

Rogier van Houten.

Ifaac van Th)e.

Jacobus Berkman. ^

Retnoldus Brouwerius.

Antoni de Koning, van Mechelen.

Retnter Praat.

Abraham Fekens, van Leiden.

Alexander Latil.

Robbert de Vicq.

Willem van Zyll.

Chriftiaan Bulk.

Pieter Schaffer , van Erkelens.

Jurriaan Rumphius»

'Jacob de Jong.

Gerard van de Voorde.

joannes Moris.

KEN* 1^
Dito, en Winkelier.

Dito, en Soldy- Boekhouder,
Dito, en Hoofd op Larike.

Dito, en Secretaris van den Land-Raadj
werd Vryman.

Dito , overleden den i
yen April.

Dito, en Secretaris van de Juflitie,

Ailillcnt, en Hoofd op Boero.

Boekhouder, en Secretaris van den Land-
Raad.

A". 1677.

Als boven.

Opperkoopman , en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman.
Dito, en Hoofd op Hitoe.

Dito, en Hoofd op Uonimoa.

Dito , en Fifcaal.

Dito, en Hoofd op tiaroeko.

Dito, en dito op Larike.

Onderkoopman, en Winkelier, overleden

den r i«" April.

Dito, en Soldy- Boekhouder.

Dito, en Secretaris van den Politicqueri

Raad.

Dito, en Wiiikelier.

Dito , en Secretaris van de Juftitie.

AlTiftent, en Hoofd op Boero.

Boekhouder, en Secretaris van den Land-
Raad.

A». 1678.

Als boven , vertrok 3 1 May.
Landvoogd, en Bellierder, quam den ia

February met den Alexander.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiieyn.

Koopman.
Dito, en Hoofd op Hitoe, overleden den

z 1 A^aart

.

Dito, en Hoofd op Honimoa.
Dito , en dito op Httoe.

Dito , en dito op Haroeko.

Dito , en dito op Larike.

Onderkoopman, en Fifcaal.

Dito , en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Dito, en Winkelier.

Dito, en Secretaris van de Jujlitie, ver-

trok 5 1 May.
Dito, en dito van de Juflitie.

Affiftent, en Hoofd op Boero.

Boekhouder, en Soldy- Boekhouder.

Dito, en Secretaris van den Land-Raad

A». 1679.

Als boven.

Opperkoopman, en Tweede. '^

Kapiteyn , vertrok afgezet.

Luitenant Commandant

.

Koopman.
Dito, en Hoofd op Hitoe.

Dito, en duo op Honimoa,

Dito, en dito op Haroeko,

C Joax^



]8 AMBONSCHE
Jtannes Beufecom.

Jjaac van 1'bye.

Jacobtts Berkman.

Franfots van Schuere^ van Dordrecht.

Jojua Braconier, van Banda.

Reinier Praat.

Abraham fekens , van Leydett.

jintoni de Koning.

Balthazar Bolle, ^zn Haarlem.

Akxander Latil.

Robbert de Vicq.

Willem van Zyll.

Gerard van de Voorde.

Pieter Schaffer.

Jurriaan Rumphius»

Jacob de Jong.

Jacobus de Vicq , van Amjierdam,
Rogier van Houten.

Joannes Moris.

yoannes Beufecom,

Jfaac van ithye.

jacobus Berkman.
Frangois van Schuert.

Jofua Braconier.

Reinier Praat.

Abraham Fekens.

Alexander Latil,

Balthafar Bolle.

David Everfdyk , van Middelburg.

Robbert de Vicq,

Gerard van de Voorde.

Henrik Crudop , van Bremen.

Pieter Schaffer.

Jurriaan Rttmphius.

Joannes Moris.

'Joannes Beufecom.

Rogier van Houten.

Abraham Vekens.

Franfois van Schuen,

Jfaac van Thye.

facobus de Vicq.

Jacobus Berkman.

Jofua Bracunnr.

Louis Mignon.

Balthajar Bolle.

Jbavid Eversdyk.

Alexander Lattl.

Jfaac de Vijfcher , van Nimegen.

Dito , en dito op Larike.

Onderkoopman , en Secretaris van den Po-
liticquen Raad.

Dito, en Winkelier.

Dito.

Dito.

Affifknt, en Hoofd op Boero.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.

Dito, en Secretaris van de Juliitie , over-

leden 51 July.

Affirtent, en dito... dito.

Boekhouder, en dito van den Land-Raad.

A». 1080.

Als boven.

Opperkoopman , en Tweede, vertrok 51
May.

Dito , en dito.

Luitenant Commandant.

Koopman.
Dito , en Hoofd op Hitoe , overleden i«.

Maart.

Onder dito , en dito op Honimoa.

Dito, en Fiicaal.

Koopman , en Hootd op Haroeko.

Dito, en dito op Larike.

Onderkoopman , en dito op Hitoe,

Dito, en Winkelier.

Dito.

Dito, en Hoofd op Boero.

Dito, en dito op Boero, v'eitrok 31 May.
Dito, en Soldy-Boekhoudcr.

Boekhouder, en Secretaris vandenLand-
Raad.

Affifkent , en dito van den Politicquea

Raad.

Dito , en dito van de Jufiitie.

A.O. 1681.

Als boven.

Opperkoopman, en Tweede, ^o Sepïtm'

ber vertrokken.

Opperkoopman, en Tweede.
Luitenant Commandant.
Koopman.
Dito op Haroeko, en na Decemb. op Ho»

nimoa.

Dito op Larike.

Dito, en Fifcaal, overleden 10 Februari.

Onderkoopman, en Fifcaal.

Dito, en Soldy-Bockhoudcr.

Affiftent, en Secretaris van den PolitiC'

quen Raad.
Dito, en dito van Jufiitie, werd vry fa

May.
Boekhouder, en dito van den Land-Raat.
Dito, en Secretaris van Jujlitie.

Onderkoopman , en Hoofd op Hitoe.

Dito , en Hoofd op Honimoa , vertrok na

Batavia 50 Septemb.

Dito, en Winkelier.

Dito, en Hoofd op Boero, dog komt aan

't Kaftecl.

Vaandrig , en Hoofd op Boero.

I

Rob-



N.

Robbert de Vicq.

Robbert Padbrugge.

Henrik Cruiop.

Jeremiai van Fliet.

Pieter Scbajjer.

Jodocus Lodewyk Kromhuizen.

Jurriaan Rumphius.

JJaac van Thye.

Joanncs Moris.

Joannes Beufecom.

Gerbrand Prooji.

jlbraham Vekens.

Francais van Schuere.

Reinier Praat.

Jacobus Berkman.

'Jofita Bracnnier.

Balthafar Bolle.

Dirk Diemer , van de Kaap de

Ifaac de Vijfcher.

Alexander Latil.

A». 1682.

Als boven, vertrok 15 Augujïi.

Commijfaris i Landvoogd ^ en Beftierdef,

quam den 7 January.

Opperkoopman , vertrok if Augujli.

Dito.

Luitenant, Commandant tot d&w^o ApriU
Dito, dito.

Koopman.
Dito , en Hoofd op Hiioe.

Dito , en Hoofd op Honimoa.
Dito, en Hoofd op Larike.

Koopman.
Onderkoopman, en Fifcaal.

Dito , en Soldy-Boekhouder , en na May
Winkelier.

Dito, en Hoofd op Haroeko^ overleden

19 May.
Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito , en na May Soldy-Boekhouder.
Affiftcnt, en Secretaris van den Politic-

quen Raad, overleden den 18 Maart.
Goede Hoop. Dito , en Secretaris van •Juflitie.

Dito, en Secretaris van Jujlitie ^ dog na
Maart ^ Secretaris van den Politic-

quen Raad.

Boekhouder, en Secretaris vandcnLand-
Raad.

aje. Robbert Padbrugge.

Jeremias van Vliet.

JodocHS Lodewyk Kromhuix.en.

Jurriaan Rumphius.

Ifaac van Thye.

joannes Moris.

Joannes Beufecom.

Gerbrand Proofl.

Gerard van den Berg, van dcaHaag.

Franfois van Scbure.

Jofua Braconicr.

Abraham Vekens.

Abraham Frederiksfoon, vinAmJlerdam.

Jacobus Berkman.

Ifaac de Vijfcher.

Dirk Diemer.

Alexander Latil.

Louis Mignon.

Abraham Pieterjfoon.^ van Amboina.

Robbert Padhrugge.

Jeremias van Vliet,

mUem Bafting

Jodocus Lodewyk Kromhuizen,

Pieter Schaffer.

Jurriaan Rumphius.

Ifaac van Thye.

A». i68j.

Als boven.

Opperkoopman , en Tweede.
Luitenant Commandant.
Koopman.
Dito , en Hoofd op ITttoe.

Dito , en Hoofd op Honimoa.
Dito, en Hoofd op Larike ,ovCï\tdcn 17

February.

Dito, en dito op Larike.

Dito, vertrok ly May.
Onderkoopman, en Fifcaal.

Dito, en Soldy Boekhouder, overleden
1 8 May.

Dito, en Soldy Boekhouder.
Aflïftent, en Winlcelier.

Onderkoopman , en Hoofd op Haroeko.

Affiftent, en Secretaris van den Politic-

quen Raad.
Dito , en dito van Juflitie.

Boekhouder, en dito van de Land-Raad.
Vaandrig, en Hootd op Boero ^ komtaaa

't Kartecl.

Boekhouder, en op Boero Hoofd.

A». 168+.
Als boven,

Opperkoopman, en Tweede j^oSeptemk.

vei trokken.

Dito , en dito.

Luitenant Commandant ^ 8 7"»)' overleden.

Dito, dito.

Koopman.
Dito , en Hoofd op Hitoe , vertrok 5

1

Augujii.

C z Gtf



Cet brand Proojl.

Joannes Mom.
h'rari^ois van Schuere,

^Michid Huisman.

Jacobui Bekman,

Abraham F.redtrtksfoon.

Jbraham f^ekens.

Ifaac de p'ijfcher.

Dirk Dierner.

Jan Wilkmffoon KUinije^ VAn Hoorn,

./ilexander Lcitil. '

Abraham Pieur£lo».

AMBONSCHE

Robbert Padbrugge.

'Willem Bajling.

Pieter Schafftr.

Joan de Moor.

Jurriaan Rumphius.

Gerbrjfid Proo/f.

Joannes Moris.

J-'ranfois van Schuere.

Abraham Fekens.

'Michiel Huisman.

J/aac de Vijfcher. ,.
•"'

Herman JanJJ'oon Steinkuïter^ van Hila.

Dirk Diemer.

Jan Wilïemjfoo'a Kleintje.

Alexander Latil.

Abraham Fredriksfoon.

Adriaan Kakelaar ^ van Ter Vere.

Abraham Pieterjfoon.

Dito , en dito op Hitoe.

Dito, en dito op Honimoa.

ündci koopman, en Filcaal.

Boekhouder, en op Larike Hoofd.

Onderkoopman, en Hoofd op Haroeko,

vertrok 51 July.

Afllftcnt, en Winkelier.

Dito, en op Haroeku Hoofd.

Affiitcnt, en Soldy- Boekhouder.

Dito , en Secretaris van. den Politicquen

Raad.
Boekhouder, en dito van Jujlitie.

Dito, en Secretarts van den Land Raad.

Dito, en op Boero Hoofd.

A^ 1687.

Als boven.

Oppei kooj3man , en Tweede.
Luitenant Commandant.

Kapitcyn, quam den i^May.
Ko.pman.
Dito, en Hootd op Hitoe.

Dito, en dito op Honimoa.

Onderkoopman, en Fifcaal.

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Boekhouder, en dito op Larike , afgezet.

Onderkoopman , en Hoofd op Lartke.

Boekhouder, en Soldy-Boekhouder.

Dito , en Secretaris van den Puliticque»

Raad.
Dito, en dito van Jujlitie.

Dito , en Secretaris van den Land-Raad.
Affiftent, en Winkelier, afgezet.

Boekhouder, en Winkelier.

Dito, en op Boero Hoofd.

Robbert Padbrugge.

Willem Bafling.

yoan de Moor.

Pieter Schaffer.

Jurriaan Rutnphius.

Gerbrand Prooft.

Joannes Morts.

Franfois van Schuere.

Abraham Fekens,

Jfaac de Vijfer.

Michiel Huisman.

Herman Janjfuon Steinkuiler.

Dirk Diemer.

Adriaan Kakelaar.

Jan Willemjfoon Kleintje.

Pieter Roofelaar.

Abraham Pieterjfoon.

Alexander Laiit.

Robbert Padbrugge.

140. Dirk de Haas.

Willem Bajling.

Hinrik Crudorf.

A». 1686.

Als boven, en Extraordinaris Raad.

Opperkoopman , en Tweede.
Kapitein, vertrok den ^Septemb.

Luitenant Commandant.
Koopman.
Dito , en Hoofd op Hitoe.

Dito, en dito op Honimoa.

Onderkoopman, en Fifcaal.

Dito , en Hoofd op Haroeko.

Dito , en dito op Larike.

Boekhouder, vertrokken.
• Dito, en Soldy-Boekhouder.

Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad , vertrok.

Dito, en Winkelier.

Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.
Dito , en dito van Jujlitie,

Hoofd op Boero.

Dito, en dito van den Land-Raad.

A". 1687
Ah boven, vertrok 31 Augujli.

Landvoogd, en Bc flierder, met Sumatra

den 4 April gekomen.
Opperkoopman, en Tweede , vertrok defl

1 7 July.

Dito, en dito.

Pie-
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Pieter Schafer.

Juruaan Rum'phius.

Verbrand Prooji.

Joannes Moris.

Francois v:in Schuere.

ulbraham Veksns.

Ifuac de Vijfcher.

Herntiin Jatiffoon Stcinkinkr,

Jan ll'iliem^'uon Kleintje.

Pieter Koofelaar , van MidMhurg.
P'Huhis Auguftus Rumphius , van Hila.

Adriaan Kakelaar.

Abraham Pieierjfoon.

jllex.inder Latil.

Dirk de Haas.

tiemik Crwlop.

Pieter Schafer.

Jurriaan Rumphitis.

Ge> brand Prooji.

"Joannes Moris.

Fra)ifois van Schuere.

Ahtaham l'ekcns.

Jfaac de FiJJ'cher.

Herman JunJJ'oon Steinkuiler.

'Joannes JVeflerbaan^ van den Haag.

Pieter Roojelaar.

Paultis AtiguHus Rumphius,

Adriaan Kakelaar.

Dirk R'Ufcher.

Abraham Pieterjfoon.

Dirk de Haas.

Henrik Crudop.

Pieter Schaffer.

Jurf iaan Rumphius.

Cerbrand Proofi.

Joannes Moris.

Pra f)gois van Schuere.

Abraham F^ekens.

Pieter PieterJ/oon Ruifcher.

Jfaac de Viffcher.

Adriaan Kakelaar.

Joannes M^efterbaan.

Puter Rofelaar.

Abraham Pieterjfoon.

Pieter de Bocq ^ van Zwammerdam.
Paulus Auguilus Rumphius.

Dirk Raujcher.

K N, 11
Kapiteyn.

Koopman.
Dito, en Hoofd op Hitoe.

Dito, en dito op Honimoa.

Ondcikoopiian, en Fifcaal.

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito, en dito op Larike.

BocrkhoLider , en Soldy Boekhouder.

Boekhouder , en Secretaris van den Poli'

ticquen Raad, vertrok.

Dito , en dito van den Puliticquen Raadu
Alliile t, en dito van Juflitie.

B ekhouder, en Winkelier.

Dito, en Hoofd op Boero.

Dito, en Secretaris van de Land -Raad,
g'"^ nu af;

1688.

Landvoogd ^ en Bcftierder.

Opperkoopman , en Tweede., _

Kapite\n. -.^1.^.^ >.v.x.

Koopman. ._ ? _*
Dito, en Hoofd op ^//o>:^f^"',^^^»^

^""^^

Dito, en dito op Honmoa:^
Dito, en F'ifcaal. ' '

D to , en Hoofd op Haroeko.

Dito , en dito qp Larike.

Boekhouder, én Soldy- Boekhouder, ver-

trok.

Onderkoopman , en Solly-Boekhouder^r

Boekhouder, en Secretaris vm den Poli'

ticqutn Raad,

Dito, en S'Cretaris vzn Jujlitit. .-,

Duo, en Winkelier.

Dto, en Secretaris van den Land-Raad,,
Dito, en Hoofd op Boero. '

-"

1689.
•'••"

:J
Landvoogd , Bsftierder , . Extraordinafii

Raad, en Commi/fatis. • ^
Opperkoopman , en Twepde. 'V,

Kapitein.

Koopman. _

.

Dito, en Hoofd op W;Vö?, o^'crledsndeii

I aen February. .

*

Dito ,
en Hoofd op Honimoa , dog na d^n

1 2cn February op Hitoe.

Onderkoopman , en Fifqaal j dqg na Fe-
btuary op Honimoa. '

Dito, en Fifcaal
^

Boekhouder, en Hoofd op'fidroeio."'
'

Onderkoopman, en Houfd op Larike.

Dito, en Winkelier. ^''-^^^

Dito, en Soldy Boekhouder.

Dito , en Sca etaris van den Politicquen

Raad.

Boekhouder , en Hoofd op Boero tot A'
pril.

Dito , en Hoofd op Boero.

Affiftcnt , en Secretaris van Juftitie.

Boekhouder, en Secretaris vandcnLand-
Raad.

iv

C J Dirk
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Dirk de Haas.

Jtienrik Crudop.

Pieter Schaffer.

Jurriaan Rumphius.

Joanncs Moris.

Franfois van Schaere.

Abrahum F^ekens.

Jfaacde Vi£'cher.

Pieter Pieterjfuon Ruifcher.

Joames fFefterhaan.

iAntoni Snaats , van den Briel.

Pieter Rojelaar.

Adriaan Kakelaar.

Jacoh Verfeleivel.

Huyg Pieterjfoon Koek.

Pieter de Bocq.

Paulus jiugujlus Rumphius.

Dirk Raufcher.

Henrik Berghuizen ^ van Nimegen,

Dirk ie Haas.

xje. Nicoïaas Schaghen,

Henrik Crudop.

Joannes Moris.

Pieter Schaffer.

Jurriaan Rumphius.

Pieter Roofelaar.

Franfois van Schuere.

Joannes de Vijfcher.

joannes Berghuizen.

Abraham Vekens.

Kornelis Beernink^ van Utrecht.

Pieter de Bocq.

Nicoïaas Eelers^ van Amfierdam,

Huig Pieterffoon Koek.

Pieter van der Poort y van Middelburg.

Antorii Snaats.

Paulus Augujlus Rumphius.

Jan du Ryn, van Paliacatta.

Dirk Raufcher.

Ernji Knipping , van Leiden.

A».

Nicoïaas Schaghen.

yeannts Moris.

1690.
Als boven.

Opperkooptnan, en Tweede.
Kapireyn.

Koopman.
Dito, en Hoofd op Hitoe.

Onderkoopman, en Hoofd op Honimoa.

Dito, en Fifcaal.

Dito , en Hoofd op Haroeko , in Septem-

ber.

Boekhouder, en Hoofd op Haroeko^ o-

verlcden i^January.

Onderkoopman , en Hoofd te Haroeko tot

September y als vertrok opgezonden.

Boekhouder, en Soldy- Boekhouder.

Onderkoopman, en Secretaris van den

Politicquen Raad.
Onderkoopman, en WinkcUeF, afgezet

den xG':»-* January

.

Boekhouder, en Winkelier, op Larike

overleden.

Dito, en Winkelier.

Dito, en Hoofd op Boero.

Dito , en Hoofd op Lartke , verving Fa-
felewel.

Dito, en dito van den Land-Raad.

Secretaris van de Jujlitie.

1691.

Landvoogd y Beftierder, Ordinaris Raad^
en Commijfaris y vertrok met Henrik

Maurits in May.
Dito, en Extraordinaris Raad y

quamdca
%^ Maart met dito Bodem.

Opperkoopman , en Tweede, overleden

den 6en February.

Opperkoopman , en Tweede.
Kapitein.

Koopman.
Onderkoopman, en Hoofd op Hitoe.

Koopman , en Hoofd op Honimoa , over-

leden if Juny.
Dito, en Hoofd op Honimoa.

Boekhouder, en Secretaris van den Poli-

ticquen Raad , vertrok.

Onderkoopman, en Filcaal, vertrok in

Alay.

Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Boekhouder, en Fifcaal.

Onderkoopman, vertrok in September.

Boekhouder, en Hoofd op Haroeko y ia

Juny.

Boekhouder, en Winkelier-

Dito , en Soldy-Boekhoudcr.

Dito, en Hoofd op Larike.

Dito, en Secretaris van Jujlitie.

Dito , en dito van den Land-Raad.
Dito , en Hoofd op Boero.

i6pz.

Als boven.

Opperkoopman , en Tweede , vertrok io

September.

Mat-

\
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Matthem Schenkenberg^ van Batavia.
Pieter Schaffer.

Jurriaan Rumphim.
Pieter Roofelaar.

Ifaac de Viffcber.

Pieter de Bocq.

Kornelis Beernink.

Antoni Snaats.

Huig PieterJoon Koek.

Paulus yfugujïus Ritmpifiusl

Jan du Ryn.

Joannes de Viffcher , van Leyden.

Pieter van der Poort.

Salomon Storm., van Middelburg.

Dirk Raiifcher.

Ernjl Knippin

Nicoïaas Schaghen.

Mattheus Scbenkenberg.

Pieter Schaffer.

Kafpar Tabbaart,

Jurriaan Rumphius.
Pieter Rofelaar.

Ifaac de Fiffcher.

Pieter de Bocq.

Kornelis Beernink.

Pieter van der Poort.

"Joannes de Viffcher.

Paulus Auguftus Rumphius.

Antoni Snaats.

Jan du Ryn.

Ernfi Knipping.

Martinus van Sprankhuizenl

Salomon Storm.

Dirk Raufcher.

A».

K».

Nicoïaas Schaghen.

Mattheus Scbenkenberg.

Pieter Roofelaar.

Kafpar Tabbaart.

"Jurriaan Rumphius.

Ifaac de Viffcher.

Paulus Auguftus Rumphius.

Pieter de Bocq.

Salomon Storm.

Joannes de Fiffcher.

Antoni Snaats.

Joofl van Coftenobelj van Middelburg.

Jan du Ryn.

Joannes Brakel, van fVtllemftadt

.

E.rnll Knipping.

Martinus vin Sprankhuizen.

Dirk Raufcher.

KEN. 23
Dito , en dito.

Kapitein.

Koopman.
Dito, en Hoofd op Hitoe.

Dito , en Hoofd op Honimoa , vertrok in

May^
Onderkoopman , en Hoofd op Honimoa.
Dito , en Fifcaal.

Dito, en Soldy-Boekhouder, diOZ,\nSep'

temb. Hootd op Haroeko.

Dito, en Hoofd op Haroeko, overleden

2. September.

Dito, en dito op Larike.

Boekhouder, en Secretaris van den Poli'

ticquen Raad.

Affiftent , en Secretaris van Jufiitie.

Onderkoopman, Winkelier, en Soldy-

Boek houder, in Septemb.

Dito, en Winkelier.

Boekhouder, en Secretaris van denLand-
Raad.

Dito, en Hoofd op Boero.

Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapitcyn, overleden.

Duo.
Koopman,
Dito , en Hoofd op Hitoe.

Dito , en dito op Honimoa.

Onderkoopman, en Fifcaal.

Dito, en Fifcaal, vertrok in May.
Dito, en'Soldy-Boekhouder, vertrok if

Juny.

Boekhouder, en Soldy-Boekhouder.
Onderkoopman , en Hoofd op Larike.

Dito, en dito op Haroeko.

Boekhouder, en Secretaris van den Poli'

ticquen Raad.

Dito, en dito van Jufiitie.

Dito, en dito van den Land-Raad.
Onderkoopman, en Winkelier.

Boekhouder, Qn Hoofd op Boero.

1694.
Als boven.

Oppcrkoopman,enTweede,vertrokin7«»y.
Koopman , en dito, ztjuny.
Kapiteyn.

Koopman.
Dito , en Hoofd op Honimoa.

Onderkoopman , en dito op Hitoe.

Dito, en Fifcaal.

Dito , en Soldy-Boekhouder.

Boekhouder, en Hoofd op Larike.

Onderkoopman , en dito op Haroeko , t^
September vertrokken.

Boekhouder, en Hoofd op Haroeks.

Onderkoopman, en Secretaris van den
PoUlicquen Raad.

Boekhouder, en Winkelier.

Dito , en Secretaris van Juftitie.

Dito , en difo van den Land-Raad,

Dito , en Hooid op Boero.

Ni-
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NicoJaas Schaghen,

Pieter Roojelaar.

Kvrticlis Stullj van Leiiiea.

Kafpar Tabbaart.

Jurriaan Rumphius.

Ifaac de FijJ'cher.

Pieter de Fos , van Jmfterdam.

Paulus AHq^uftus Rumphius.

Pieter de Bucq.

Jacob Cluek , van Utregt.

Joannes de Fijfcher.

Jan du Ryn.

Salomon Storm.

Ernft Knipping.

Maninus van Sprankhuizen.

Dirk Raufcher.

Wybrand Laurentius.

Nicolaas Schagben.

Kornelis Stull.

Kafpar Tabbaart.

Jurriaan Rumphius.

Ifaac de Vijfcher.

Pieter de Bocq.

Johan van Hoorn , van Middelburg.

Pieter de Vos.

Jacot> Cloek.

Ernft Knipping.

Paulus Auguftus Rumphius.

Joannes de Vtjfcher.

Salomon Storm.

Jooft van Coflenohel.

Martinus van Sprankhuizen.

Dirk Raufcher.

Pieter Nuyts, van Jmloina.

Jan du Ryn.

A°.

a6e. Willem van Wyngaarden , Hécr van

Werkendam.

Kornelis Stull..

Kaffar Tabbaart.

Jurriaan Rumphius

Pieter de Fos.

Pieter de Bocq.

Salomon Storm.

Jacob Cloek.

Johan van Hoorn , van Middelburg.

Martinus van Sprankhuizen.

Johan van Hoorn , van j^misfoort.

Ernft Knipping.

Paulus Auguflus Rumphius.

Joannes de Vijj'cher.

Jan du Ryn.

Jooft van Coftenobeï.

1695-.

Als boven.

Oppcrküopman, en Tweede, vertrok den

z I Juny.

Dito , en dito.

Kapitcyn.

Koopman.
Dito, en Hoofd op Honimoa.

Dito, en Hoofd op Hitoe.

Onderkoopman , en dito op Larike.

Dito, en Fifcaal.

Dito, en Soldy Boekhouder.

Dito, en Hoofd op Harueko.

Dito, en Secretaris van den PoUticquen

Raad.

Dito, en Winkelier.

Roekhouder, en Secretaris van de Jullitie.

Dito, en dito van den Land- Raad.

Dito, en Hoofd op Boero.

Onderkoopman, vertrok in Septemb.

1696.

Als boven , overleden 7 Julv.

Opperkoopman, en Gezaghebber.

Kapiteyn.

Koopman.
Dito , en Hoofd op Honimoa , overleden

26 July.

Dito, en Hoofd op Honimoa.
Dito, en Fifcaal.

Koopman , en Hoofd op Hitoe.

Onderkoopman , en Soldy-Boekhouder.
Dito, en Secretaris van den PoUticquen

Raad.
Dito, en Hoofd op Larike.

Dito, en dito op Haroeko.

Dito, en Winkelier.

Boekhouder, en Secretaris van Juftitie.

Dito, en dito van den Land-Raad.
Dito , en Hoofd op Boero.

Onderkoopman.
Dito.

1697.
Landvoogd., Bcftierder, tn Extraordinaris

Raad , met de Foctboog den 2 yfpril.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Knopm-ui.

Dito, en Hoofd op Hitoe.

Dito, en Hoofd op Honimoa., vertrok.

Dito, en Hoofd op Honimoa.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder,
vertrok.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder,
Mat af.

Boekhouder, en Soldy Boekhouder.

Onderkoopman, en Filcail.

Dito, en Seet et aris van den PoUticquen

Raad.
Dito, en Hoofd op Larike.

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Winkelier.

Boekhouder, en Secretaris van Juftitie.

• Joan-
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Joannes Harienherg , van Enkbuizen.
Dirk Raufcher.

Pieter Nuits.

Calixius Popp'tHgf van Grcll.

Willem vvt Wyngtiarden.

Kornelis Stull.

Kafpar Tabhaart.

Jurriaan Rumphius.

Piel er de Vos.

Salomon Storm.

Johat^van Hoorn ^ van Amflerdam.
M^rtinus van Sprankhuizen.

Et n/i Knippisg,

Paulus yfugu/lus Rumphius.

Joannes de Vi£cher.

Johan van Hoorn , van Middelburg.

Jan du R]n.

Joojl van Coftenobel.

Joannes van Brakel.

Joannes Haitenberg.

Dirk Raufcher.

Pieter Nuits.

Calixius Pepping.

Willem van Wyngaarden.

Kornelis Stull.

Kajpar Tahbaart.

Juyyiaan Rumphius.

Pteter de Fes.

Salomon Storm.

Johan van Hoorn ^ van Jmisfoort.

Martinus van Sprankhuizen.

Etnfi Knipping.

Paulus Augulïus Rumphius.

Johan van Hoorn , van Middelburg.

Pieter Nfiits.

Calixtus Popping.

Rykluf de Geus, van Jmboina.

Jood van Coftenobel.

Dirk Raufcher.

Joannes van Brakel.

Joannes Hartenberg.

Willem van M-^yngaarden.

Kornelis Stull.

Kafpar Tahbaart.

Jurriaan Rumphius.

Pieten de l'os.

Salomo Storm.

Jvhan van Hoorn., van Amisfoort.

Martinus van Sprankhuizen.

Ernjï Kmpping.

Paulus Juguflus Rumphius.

J.han van Hoorn ^ van Middelburg.

Pieter Nuits.

Calixtus Popping.

A K E N. 2S
Dito , en dito van den Land Raad.
Dito , en Hoofd op Boero.

Onderkoopman,
Dito.

A». 1^98.
Als boven.

C>ppci koopman , en Tweede.
Kapitein.

Ko ipman.

Dito , en Hoofd op Hitoe.

Dito, en Hoofd op Hommoa.
Fifcaal.

Onderkoopman, en Soldy-Boek houder.

Dito , en Secretaris van den Politu^uen

Raad.

Dito, en Hoofd op Larike.

Dito, en Hoofd op Haroekoy overleden

29 January.

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Winkelier , overleden ix Ft'

bruary.

Boekhouder, en Winkelier.

Dito, en Secretaris van Jujiitie.

Dito, en dito van de Land-Raad.
Dito, en Hoofd op Boero.

Onderkoopman.
Duo.

A°. 1699.

Als boven.

Opperkoopman , en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman.
Dito, en Hootd op Hitoe.

Dito, en dito op Honimoa.

Dito, en Fifcaal.

Onderkoopman, en Soldy- Roekhouder.

Dito , en Secretaris van den Puliiic^uea

Raad.
Dito, en Hoofd op Larike.

Dito , en Hoofd op Haroeko.

Dito.

Dito.

Dito, overleden den tjuly.

Boekhouder, en Winkelier.

Dito, en Hoofd op Boero.

Dito, en Secretaris van Juftitie.

Dito , en dito van den Land-Raad.

A». 1700.

Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman.
Dito , en Hoofd op Hitoe.

Dito, en Hoofd op Honimoa.

Dito, en Fifcaal.

Onderkoopman, en Soldy-Bockhouder.

Dito, en Secretaris van den Politicqui

Raad.

\en

Raad.

Koopman, en Hoofd
Onderkoopman, en di

Dito.Dito.

Dito.

D

op Larike.

[ito op Haroeko.

JqM",
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Juannes Pbilippus Sipman , van Darmpad.
Juuji -van Cujiembel.

Di)k Raujcber.

ylbraham Patras, van GrenohU.

"Juannes Hartenberg.

A".

Willem van Wyngaardcn.

ajc. Balthajar Coyet , van Formofa.

Kornelis Stull.

Salomon Storm.

Kafpar Tahbaart.

Jurriaan RumpbhiS.

Pieter de Fus.

"Jan lan Hoorn ^ van Middelburg.

Ernjl Knipping.

Jan van Hoorn .^ van ^misfoort.

Jacüb Ctoek.

Patihts ylugufius Rumphius.

Joanncs Pbilippus Sipman.

Martinus van Sprankbuizen.

yooft van Cojlenohel.

Samtid Rothèj van Amjlerdom.

Pieter Nuits.

Calixtus Popping.

Frederik 1'iv)£'el, van Batavia.

Dirk Raufcber»

jibrabam Patras.

Jacob van Gyn^ van Amjltrdant,

N S C H E
Dito.

Boekhouder , en Winkelier.

Dito, en Hoofd op Boero.

Dito, en Secretaris van Juftitie.

Dito , en dito van den Land-Raad.

1701.
Als boven, vertrok in May.
Landvoogd , en Jkftierdcr , 20 Jpril met

Aarcienhout.

Oppcrkoopman , en Tweede, vertrok den

1 5 Maart.
Dito, en dito.

Kapiteyn.

Koopman.
Dito , en Hoofd op H'itoe , vertrok.

Dito, en Hoofd op Flitoe. 1

Dito, en Hoofd op Honimoa.

Dito, en Fifcaal, vertrok den 51 May.
Dito, en Fifcaal.

Dito , en Hoofd op Larike.

Onderkoopman , en Hootd op Haroeko.

Dito, en Soldy- Boekhouder, overleden

den 5 1 "January.

Dito, en Soldy -Boekhouder.

Dito, en Secretaris van den Politicqtutt

Raad.

Dito.

Dito.

Boekhouder , en Winkelier.

Dito, en Hoofd op Boero.

Dito, en Secretaris vznjujlitie.

Dito, en dito van den Land-Raad.

Balthafar Cojett.

Salomun Storm.

Kafpar Tabbaart.

Jurriaan Rumphius.

Johan van Hoorn, van Middelburg.

Ernfi Knipping.

Jacob Cloek.

Paulus jjugujlus Rumphius.

"Joannes Pbilippus Sipman.

Joojl van Cojienobel.

Samuel Rothè.

Pieter Nuits.

Frederik Twyjfel,

Calixtus Pupf'ing.

Huibert de Vlieg , van Dordrecht.

Dirk Raufcher.

yibrabam Patras.

Jacob van Gyn.

Ernfi Crauel, van Oojlenroode.

Balthafar Coyeft.

Salomon Storm,

üajpar Tabbaart.

A«. 1702.

Als boven.

Opperkoopman , en Tweede.
Kapiteyn,

Koopman , overleden den i } Juny.

Dito , en Hoofd op tiitoe.

Dito , en dito op Honimoa , vertrok ótn.

\^ Septemb.

Dito, en Fifcaal; na half Septemb. Hood
op Honimoa.

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Onderkoopman , en dito op Haroeko.

Dito, en Soldy-Boekhouder , na den if
Septemb. Fiicaal , zamen.

Dito, en Secretaris van den Politicque»

Raad.
Dito;

Dito , en Winkelier.

Dito, vertrok den i^ May.
Dito.

Boekhouder, en Hoofd op Boero.

Duo, en Secretaris van Juftitie.

Dito, en dito van den Land-l^jad, ver-

trok in May.
Affillent , en Secretaris van dito.

A». 1705.
Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.

^6'



Z A A
Johan van Hoorn y van Middelburg.

^rnold Mol, van Batavia,
jfoannts Pbilippus Sipman.
jfacob Cloak.

Pattlus Augufiu! Rumphius.
Joojl van Cojlembet.

Samuel Ruthe.

Wilkm du Rieu , van Amjierdam.

Huibert de ^^lieg.

Pieter Nuits.

Fiederik Twyffel,

Dirk Raujcher.

Abraham Patras,

Ernji Crauel.

KEN, 27
Koopman, en Hoold op Hitoe, veitiofc

50 Jmy. i:

Dito , en Hoofd op Honimoa.

Onderkoopman, tn Hoofd op Hitos,

Koopman , en Fifcaal.

Dito, en Hoofd op Larike.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.

DiCo, en Secretaris van den Peliticquea

Raad, afgezet in September.

Duo, en Secretaris van den Politicquen

Raad, in September.

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito.

Dito, en Winkelier.

Boekhouder, en Hoofd van Boero.

Duo , en Secretaris van Jujlitie.

Affiftenc, en dito van den Land- Raad.

Biltbafar Coyctt.

Saiomon Storm.

Cajpar Tabhaart.

IVtllem Henrik de Bevere.

Arnold Mol.

Pauhis Auguflus Rumphius.

Jacob Ciock

Huibert de Vlieg.

Joanncs Pbilippus Sipman.

Pieter Nuits.

Wilkm du Rieu>

Samuel Rothè.

F) ederik Tivyjfel.

Adriaan fVentel^ van Muiden.

Dirk Rauicber.

Ernfl Crauel.

Fredertk Julius Coyett ^ van der Zee.

A°. 1704.
Als boven.

Opperkoopman , en Tweede.
Kapiteyn, ^o November overleden.

Kapitt;yn Luitenant.

Koopmun, en Hoofd op lionimoa.

Dito, en Hot)fd op Larike.

Dito, en Fifcaal, vertrok i^ May.
Onderkoopman , en Fifcaal.

Duo, en Hoofd op Hitoe.

Dito, en Soldy Boekhouder.

Dito, en Secretaris van den Politicpe»

Raad.
Dito , en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Wmkelier.

Dito.

Dito , en Hoofd op Boero.

Affiftent, en Secretaris van Juflitte,

Duo , en dito van den Land'Raad.

.':a

Balthafar Coyett.

Salumon Stotm.

Willem Henrik de Bevere.

Jühan Erskine., van Koppenhage.

Jühanncs Pijilippus Sipman.

jirnutd Mol.

Huibert de Vlieg.

Paulus Augujlus Rumphius.

Cerard Lindebom, van Columbo.

Pieter Nuits.

Willem du Rieu.

Samuel Rot hè.

jfoo/l van Coftenobeï.

Freaerik T'wyjfel.

Everd iJiddiNgi van Amfterdam.

j1(il taan Wentel,

Dirk Raulcher.

ErnJl Crauel.

A". 170 f.

Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn- Luitenant, vertrok.

Kapitein.
>'

Koopman, en Hoofd op Hitot. •

-'^

Dito , en Hoofd op Honimoa , vertrok in

Septemb.

Dito, en Hoofd op Honimoa, in Septem-

ber.

Dito, en Hoofd op Larike, over ziekte

afgezet ^o April, .K

Onderkoopman, en Hoofd op Z-m^f , cfi

kort daar na Fifcaal.

Dito , en Soldy-Boekhouder.

Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Dito, en Hoofd op Haroeko, overleden

1 May.
Dito , en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Hoofd op Larike.

Dito, en Winkelier.

Dito, overleden 31 January.

Boekhouder, en Hoofd op Boero.

Affiftent, en Secretaris van Juliitie ,o\tt'

leden 14. July.

D X Fr»*



x8 AMBONSCHE
Frederik Juliut Coyett.

Karolui Schuitrus , van SyhecaffeL

A».

halthafar Coyeit.

züc. jtdriaan van der Stel,\in Haarlem.

Salomon Storm.

Juhan Erskint.

Kornelis de Vijfcher ^ van JVieringen,

Joannes Pbilippus Sijpman,

Gerard Lindebom.

Huibert de Flieg.

Hettrik trip.

Pieter Nuits.

Willem du Rieu.

Joojl van Cojlenohel.

Frederik Tiryjfel.

Everd Hidding.

Frederik yulius Coyett.

Balthafar de Bruinne, van Jmjlerdam.

Dirk Raufcher.

Caroïus Schuïerus.

yfdriaaava» der Stel.

Salomon Storm.

JCornelis de Vijfcher.

Joannes Philippus Sipman.

Gerard Lindebom,
Huibert de Vlieg.

Jood van Coflenobel.

Willem du Rieu.

Balthafar de Bruirme.

Henrik Trip.

Frederik l'wyjfel.

Pieter Nuits.

Everd Hidding.

./ilexander van Brujfel, van Delft.

Carolus Schulerus.

Pieter de Meyer ^ van Steenbergen.

Adriaan van der Stel.

Salomon Storm.

Kornelis de Vijfcher.

Joannes Pbilippus Sipman,

Gerard Lindebom.

Huibert de Vlieg.

Jacoh Bottendorp , van Berlyn.

Willem du Rieu.

Daniel van Loenen. \

A'.

A».

Aflïftent, en Secretaris van Juftitie.

Boekhouder, en dito van den Land-Raad;
en voor korten tyd op Haroeko ver-

vangen door Coflenobel.

170(5.

Als boven, vertrok \^May.
Landvoogd, Bcfticrder, en Extraerdina'

ris Raad, quam met Monltery x"] J»-
nuary.

Opperkoopman , en Tweede.
Kapitcyn, overleden zt^ Maart.
Kapiteyn.

Koopman , en Hoofd op hitoe.

Dito, en dito op Homrnoa.
Dito, en Filcaal.

Onderkoopman, en Soldy-Bockhouder,
dog dit zelve jaar Hoofd op haroeko.

Dito.

Dito , en Secretaris van den Peliticquen

Raad.

Dito , en Hoofd op Haroeko , werd weer
Soldy-Boekhouder in de plaats van
Trip.

Dito, en Honfd op Larike.

Dito, eh Winkelier.

Aflillent, en Secretaris van Juflitie^ ver-

trok.

Onderkoopman , en Secretaris van J»'-

ftitie.

Boekhouder, en Hoofd op £ofro, over-

leden 6 December.

Dito, en Secretaris van den Land-Raad.

1707-
Als boven.

Opperkoepoun, en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman, en Hoofd op Hltoe.

Dito , en dito op Honimea.
Dito , en Fifcaal.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder,
vertrok.

Dito, en Soldy-Bockhouder.
Dito , en Secretaris van den PoUtic^nem

Raad.

Dito, en Hoofd van Haroeko.

Dito, en Hoofd op Larike.

Dito.

Dito, en Winkelier.

Boekhouder, en Secretaris van j?ay7irif.

Dito, en dito van dtn Land-Raad.
Alfiftcnt , en Hoofd op Buero.

1708.
Als boven.

Opperkoopman , en Tweede.
Kapiteyn, vertrok in May.
Koopman, en HootJ op Hitoe.

Duo, en dito op Honimoa.
Dito, en Filcaal, afgezet, vertrok in M.vt.

Dito, en Fifcaal.

Onderkoopm;in , en Soldy-Bockhoucicr,
overleden 1 5 .\/'ör

Boekhouder, en Sold)- Boekhouder.

Balt'



Ballhafar de Bruinne.

Henrik Trip,

Pieter Nuits.

Fredertk 'livyffel.

Everd Hiddtng.

AUxander van Brujfel.

Ifaac van Hommeren.
Carolus Schulerus.

Pieter de Meyer.

l\icolaas p'alk^ van Amfierdam,

Herman ChriJItjan Dove.

yfdriaan van der Stel.

Salomon Storm.

yacobiis van den Bujfche , van Tperen.

jfoannes Philippus Stpman.

Gerard Linicborn.

'Jacob Bottendorp.

Daniel van Loenen.

j4lexander van Brujfel.

Balthafar de Bruinne.

Fredertk Tivyfel.

Pieter Nuits.

Ifaac van Hommeren.
Kornelis Comans. '^

.
nr^rnr

Carolus Schulerus.

"Jacob Boer, van Amflerdam.

Herman Chriftiaan Dove.

Adriaan van der Stel.

Salomon Storm.

"Joannes Philippus Sipman,

yacohus van den Biijfcbe.

Gerard Lindebom.

Jacob Bottendorp.

Balthafar de Bruinne.

Daniël van Loenen.

Akxander van Brujfel.

Pieter Nuits.

Fredertk Twyjfel.

Joban Bernard.

Kornelis Comans.

Carolus Schulerus.

Jacob Boon.

Jan Louis Munniks , van Utregt.

Herman Chrifliaan Dove.

Adriaan van der Stel.

'Joannes Philippus Sipman.

Jacobus van den BuJJche.

Gerard Lindeborti.

Jacob Bottendorp.

K EN* lp
Onderkoopman , en Secretaris van den Po-

liticquen Raad , dog in July Hoofd
van Haroeko.

Dito, en Hootd van //^rof^'o, vertrok den

50 July.

Dito.

Dito, en Hoofd op Larike.

Dito, en Winkelier , overleden den zg
May.

Boekhouder,.9i>frf/^m vanden Politicquen

R.iid, en van Jujiitie.

Dito, en Winkelier.

Dito, en Secretarts van den Land-Raad.
Afiïltent, en Hoofd op Boero^ overleden

den 7 Fehruary.

Dito, en Hoofd op Boero, van den 7 F^-

bruary tot den ti^ May.
Boekhouder, en Hoofd op Boero.

A». 1709,

Als boven.

Üpperkoopman , en Tweede.
Kapitcyn.

Koopman, en Hoofd op FLitoe.

Dito, en Hoofd op Honimoa.

Dito, en Fifcaal.

Onderkoopman, en Soldy- Boekhouder.

Dito , en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito , en Hoofd op Larike.

• J
i
" ©ita.

• Boekhouder, en Winkelier, werd Caffier,

Onderkoopman, en Winkelier.

Boekhouder , en Secretaris van de Juftitie.

Dito, en Secretaris van den Land-Raad.
Dito, en Hoofd op Boero. '^-

'

V". 1710.

Ais boven.

Opperkoopman , en Tweede, vertrok 28
Augufti. .v.'v-."^.

Dito, en dito. .Wissttw'

Kapiicyn.

Koopman , en Hoofd op Honimoa.
Dito, en Hoofd op Hitoe.

Dito, en Fifcaal.

Onderkoopman , en Soldy-Boekhouder.
Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Dito.

Dito, en Hoofd op Larike.

Dito, en Hoofd op. Haroeko.

Dito, en Winkelier, gaat af.

Boekhouder, en Winkelier.

Dito , en Secretaris van de Jujiitie.

Dito, en Secretaris van den Land-Raad,
Dito, en Hootd op Boero.

A». 1711.

Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman, en Hoofd op Honimoa.,.

Dito, en Hoofd op Hiioe.



30 A M B O N S C H E
Baltha/ar de Bruinne.

Daniel van Loenen.

Alexander van Brujfeï,

Pieter Nuyts.

Frederik Twyffel.

Juhaii Bernard.

Carelus Schulerus.

Jacob Boon.

Jan Louis Munniks.

herman Chriftiaan Dove,

jfdriaan van der Stel.

Joannes Philippus Sipman.

Jacob Bottendorp.

Jacobus van den Bujfche.

Gerard Lindebom.

Batthafar de Bruinne.

Frederik l'wyjfel.

Konflantyn Comans.

Alexander van Brujfel.

Pieter Nuyts.

Johan Bernard.

Daniel van Loenen»

Carolus Schulerus.

Jacob Boon.

Jan Louis Munniks.

Herman Chrijtiaan Dovt.

Adriaan van der Stel.

Jacob Bottendorp,

Jacobus van den Buffcbt.

Gerard Lindebom.

Balthafar de Bruinne.

Frederik Twyjfel.

Konfiantyn Comans.

Alexander van Brujfel,

Pieter Nuyts.

Johan Bernard.

Daniel van Loenen.

Carolus Schulerus.

Jacob Boon.

Jan Louis Munniks.

Henrik /' Hoofd.

Herman Chrijiiaan Dove.

Adriaan van der Stel.

Jacob Bottendorp.

Jacobus van den Bujfcht.

Gerard Lindebom.

Balthafar de Bruinne.

Frederik Twyjffel.

Konflantyn Comans.

Alexander van Brujfel.

Johan Bernard.

Daniel van Loenen,

Carolus Schuitrus»

Jacob Boon.

A«.

Dito, en Fifcaal.

Onderkoopman , en Soldy-Boekhouder.

Dito , en Secretaris van den Poliiicquen

Raad.
Onderkoopman.
Dito, en Hoofd op Larike.

Dito , en Hoofd op Haroekt.

Dito, en Winkelier.

Boekhouder, en Secretaris van Juflitie.

Dito, en dito van den Land-Ra.-id.

Dito , en Hoofd op Buero.

1711.

Als boven.

Oppcrkoopman, en Tweede, vertrok.

Dito , en dito.

Kapiteyn.

Koopman, en Hoofd op Honimos.
Dito, en Hoofd op Hitoe.

Dito, en Fifcaal.

Dito, en Soldy Boekhouder.

Duo, en Secretaris van den Poltticqum

Raad.
Dito,

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Hoofd op Larike.

Dito, en Wmkelier.
Boekhouder, en Secretaris van JuftUit.

Dito, en dito van den Land Raad.
Dito, en Hoofd op Boero.

1715.
Als boven.

Oppcrkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman , en Hoofd op Hcnimta',

Dito , en Hoofd op Hitoe.

Dito, en Fifcaal.

Onderkoopman , en Soldy-Boekhouder.
Dito, en Secretaris van den Politic^um

Raad.
Dito, overleden.

Dito , en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Hoofd op Larike»

Dito, en Winkelier.

Boekhouder, en Secretaris Win de Juflitie^

Dito, en dito van den Land-Raadj vcr>'

trok.

Dito, en Secretaris van den Land-Raad.
Dito, en Hoofd op Boero.

1714.
Als boven.

Oppcrkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman , en Hoofd op Honimoa
Dito , en Hoofd op Httoe.

Dito , en Fifcaal.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.

Dito, en Secretaris van den Folitic^ueo

Raad.

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Hoofd op Larike.

Dito, en Winkelier.

Boekhouder, en Secretaris van Jujlitie.

He»'



A
Htnrik t* Hoofd.

Herman Cbrijliaaa Dove.

jfJriaaft van der Stel.

'Jacob Bottendorp.

Pieter Gl/ri, van Amfterdam.
"J.icobus van den Bujjche,

Gerard Lindebom.

Balthafar de Bruinne.

hederik TvjyJJel.

Joban Bcrnard.

Nicolaas Valk.

Alexander van Brujfet.

Daniel van Loenen.

Konflantyn Comans.

Carohis Schulerus,

Dirk SniH'ifer.

Henrik t* Hoofd.
•

Emanuel Sojlman.

joannes Kakelaar ^ van Amboina.
herman Cbnfiiaan Dove.

jfdriaan vatt der Stel.

Pieler Gabri.

Jacobus van den Bujfcbe.

Balthafar de Bruinne.

Freaertk T-myffel.

Johan Bernard.

Henrik fVolfraad.

Nicolaas Valk.

Alexander van Brujfel.

Emanuel Sojlman.

Konllantyn Comans.

Carolus Schulerus.

Dirk Smuyfer.

Kornehs van Sprankhuizen , van Amhoina
Joannes Kakelaar.

Herman Chrijtiaart Dove.

Adriaan van der Stel.

y Pieter Gabri.

Jacobus van den Buffche.

Balthifar de B>uinne.

Fredenk 'Twyffel.

Henrik Wolfraad.

J\licolaa5 Valk.

Lmafiuel Soflrnan.

Konflantyn Comans.

Candui Schulerus.

Dirk Smuyjer.

Kornelts van Sprankhuifen.

Joannes Kakeliar.

Henrik Cbrijiiaan Dovt.

K E N. 51
Dito, en dito van den Land-Raad.

Dito , en Hoofd op Boero.

1717.
Als boven.

Opperkoopman , en Tweed*.
Dito , en dito.

Kapiteyn.

Koopman, en Hooid op Honimoa, ver-

trok.

Dito, en Hoofd op Hitoe.

Dito , en Hoofd op Honimoa.

Dito , en Fifcaal.

Onderkoopman , en Soldy-Boekhouder.

Dito , en Secretaris van den Politicjuen

Raad.
Dito, en Hoofd op Larike, overleden.'

Dito, en Hoofd op Larike.

Dito , en Hoofd op Haroeko.

BockhouJer, en Winkelier.

Dito, en Secretaris van Jufiitie , overle-

den 1 Maart.

Afliftent , en Secretaris van den Land-
Raad, en in 't zelve jaar nog van de

Jitjiiiie.

Dito, en Secretaris van den Land-Raad.

Dito , en Hoofd op Boeroi

. 1716.

Als boven,

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman , en Hoofd op Hito^

Dito , en Hoofd op Honimoa.

Dito, en Fifcaal, vertrok.

Dito , en Fifcaal.

Onderkoopman, en Soldy- Roekhouder.

Dito, en Secretaris van den toliticq^uen

Raad., overleden 16 December.

Boekhouder, en Secretaris van dito Raad.

Onderkoopman , en Hoofd op Larike.

Dito , en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Winkelier.

Boekhouder; en Secretaris van Juflitie.

Dito, en dito van den Land-Raad.

Dito, en Hoofd op Boero.

1717.
Als boven.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapitein.

Koopman, en Hoofd op Hitoe.

Dito, en Hoofd op Honimoa, overleden

19 July.

Dito, en Fifcaal.

Onderkoopman , en Soldy-Boekhouder.

Dito, en Secretaris van den Politicqueo

Raad.

Dito, en Hoofd op Larike.

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Winkelier.

Boekhouder, en Secretaris van Juditie.

Dito, en dito van den Land-Raad.

Dito, en Hoofd op Boero.

Jdn-

^



3* AMBONS CHE
yidriaan van der Stel.

Pieter Gabri.

Jacohus van den Bujfche»

Baltbafar de Bruinne.

lieniik fVolfraad.

Nicelaas Falk.

Emanuel Sujlman,

Carolus Schulerus.

Konjïantyn Comans.

'Jacob de Hasn , van Amüirdam.
Dirk Smuyfer.

Kornelis van Sprankhuizen.

Joannes Kakelaar.

Herman Cbrijiiaan Dove.

Adrïaan van der Stel.

Pieter Gabri.

Rocbus Hollaar.

Jacohus van den Bujfche.

Baltbafar de Bruinne.

Henrik fVolfraad.

Carolus Schulerus.

N. Bovius.

Nicolaas Falk.

Mmanuel Softman.

Konftantyn Comans.

Jacob de Haan.

Dirk Smuyfer.

Herman Cbriftiaan Dove.

Kornelis Sprankbuizen.

Joannes Kakelaar.

Jacob Boon.

Adriaan van der Stel.

Rocbus Hollaar.

Jacob Willem van der Brugge.

Henrik fVolfraat.

Carolus Schulerus.

N. Bovius.

Nicolaas Falk.

Emanuel Sojiman.

Konfiantyn C»mans.

Jacob de Haan.

Herman Cbrijiiaan Dove.

Kornelis van Sprankhuizen.

Jacob Boon.

Joannes Kakelaar.

A». 1718.

Als boven.

Oppeikoopman , en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman , en Hoofd op Hitoe.

Dito, en Hoofd op Honimoa.

Dito, en Soldy Boekhouder.

Dito, en Secretaris van den Politicquen

Raad.

Dito, en Hoofd op Haroeko^ dog wiert

Fifcaal

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Hoofd op Larike,

Dito, en Winkelier.

Boekhouder, tx\ Secretaris vix\ de Juflitie.

Dito, en dito van den Land- Raad.
Dito , en Hoofd op Boero.

A*». 1719.
Als boven.

Opperkoopman, en Tweede, vertrok.

Dito, en dito.

Kapiteyn , vertrok.

Koopman , en Hoofd op Hitoe , vertrok.

Dito, en Hoofd op Honimoa.

Dito , en Hoofd op Hitoe.

Dito, en Fifcaal.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder,

Dito, en Secretaris van den PoUtic^uen

Raad.

Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito, en Hoofd op Larike.

Dito, en Winkelier, overleden in .(^/>r//,

of May.
Boekhouder , en Winkelier.

Dito , en Secretaris van de Jufiitie.

Dito, en dito van den Land Raad.

Dito , en Hoofd op Boero.

A". 1710.

Als boven, overleden den 15 OSlober.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn.

Koopman, en Hoofd op Honimoa,

Dito, en Hoold op Hitoe.

Dito, en Fifcaal.

Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.

Dito, en Secretaris van den Politic^uea

Raad.
Dito, en Hoofd op Haroeko.

Dito , en dito tot Larike.

Dito , en Winkelier.

Dito, en Secretaris van Juflitie.

Dito, en Hootd op Boero y overleden.

Dito , en Hoofd op Boero.

Diro, en Secretaris van den Land-Raad.

29e. Pieter Gabri.

Rocbus Hollaar.

Jacob Willem van der Brugge.

Menfo Hermanus Ladenius.

Henrik Wolfraat.

Karolus Schulerus,

1711.

Landvoogd, en Beftierder.

Opperkoopman, en Tweede.
Kapiteyn, vertrok.

Duo.
Koopman, en Hoofd op ^^onimoa.

Dito , eo Hoofd op Hit06'

N.



Z A A K E N. ^9
N. Boi'ius. Dito , en Fifcaal.

JNicoIaas Valk. Onderkoopman, en Soldy-Boekhouder.

Emanuel Soflman. Dito , en Secretaris van den Politic^uen

Raad^

Konflsntyn Komans. Dito , en Hoofd op Haroeko.

Jacob de Haan. Dito , en Hoofd op Larike

herman Chriftiaan Dove. Dito, en Winkelier.

l^ornehs i-an Sprankhtiizen. Boekhouder, en Secreraris vin Juftitie,

Joannes Kakelaar. Dito, en Hoofd op Boero.

Dito, en 5'f£'/-e/«w van den Land-Raad.

ACHTSTE HOOFDSTUK.
Commijfarijfen der drie Oojlerfcbe Landvoogdyen. Landvoogdes van Amboina. Opper-

kooplieden, en Tweede Ferfoonen. Kapiteinen. Opperhoofden van Hitoe. Opperhoof'

den van Honimoa. Fifcaalen. Soldy-Boekhonders. Geheimfchryvers vanden Landvoogd^

tn Raad. Opperhoofden van Oma. Opperhoofden van Larike. IVinkeliers. Geheim-

fchryvers v^n dtn Raad dcsGcrechts. Geheimfchryvers vzn den Land-Raad. Geheirn-

fchryvers van de Kleene- en Hwwelyks-Zaken. Caffiers. Opperhoofden van Boero,

Opperhoofden van Loehoe. Opperhoofden van Cambello. Geheimfchryvers der fVeeska'

mer. Geheimfchryvers der Chineefche Boedelmeefters. Dtfpenfiers. Opperwondheekrs

van 't Kajleel. Oppcrvjondheclers van 't Ziekenhuis. Luitenants in dienft der Edele

Alaatfchappy. Faandrigs. Kapiteinen dcï Nederlandfche Borgery. Luitenants , Vaan-

drigs der zelve. Kapiteinen der Groene Geufen. Luitenants , en Faandrigs der zelve.

Kapiteinen der Chineefen.

Commiffariffen over de drie Oojierfche Landvoogdyen

AMBOINA. BANDA. en TERNATE.

Commif- Herman van Speult;Extraordinaris Raad. A". 1615.
jarijjen ylntoni van den Heuvel. "^gj.
Jcranc j4rtus Gyfels ., Extraordinaris Raad. löjf.

r°lf Antoni Caan^ Ordinaris Raad ^ Snperin- 1045".

Land' tendent , Veld-Overfte , en Zee-
voogdyen. voogd.

Arnold de Flamingvan Outshoorn^ Ordi- 1650. tot i6f6.
naris Raad, Superintendent ^ Veld-

Overfte, en Zeevoogd.

Simon Cos., Extraordinaris Raad. 166;.

Kornelis Speelman, Extraordinaris Raad, 1667.

Superintendent , Veld-Overfte , en

Zee-voogd.

jintoni Hurdt. 1672.

Robbert Padbrugge. 1683.

Dirk de Haas. Extraordinaris Raad^ en 1689.

daar na A°. lógi. ook als Commiffa-

ris op Macajfar aangeweeft.

Landvoogden , en Bejlierders van Amboina.

van Am
beitta.

Land- I Frederik Houtman. Van A».
vttigden 2. Cafpar Janjfoon.

3 Adriaan Maartenffoon Blok,

4 Herman Speult.

^ Jan van Gorcum.

6 Philip LucafI'oon.

7 Artus Gyfels.

8 Antoni van den Heuvel.
E

1605. toti
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j> -yoachim Roelofsfoon ,ya.n Deutecom.

10 Johan Ottens.

1 1 ^intoni Caan.

12 Gerard Demmer.

1 3
y/rnold de Flaming van Outshoorn.

14 iniiem Ferbeck.

i y Arnold de Flaming van Outshoorn.

1

6

Jacob Hujtaart.
17 iS'/wo» Coj.

18 'johan van Dam.
j 9 P/e/er Alarvilk.

ao yiJfo^ Cox.

2 1 ylntoni liurdt,

zx Robbert de Ficq.

25 Robbert Padbrugge^

14 üiVit ^c Haas. *

aj Nicolaas Schaghen.

26 JVillem van IFyngaarden, Heer van

Werkendam.

27 Baltbafar Coyett.

28 i'//?;o» ï»**» flVr 6'/?/.

2p P/V/er Cabri.

N S

Van A»,

C H E
ifi^f. tot A".

1637.

1642.

1642.

1647.

i6ji.

16)4.

l6(J2.

1664.

1666.

697.

1701.

1706.

1721.

1637. 21 May.

1641. 14 yluguf-

tus^ gdtorven.

1642.

1647.

16^1.

165-4.

1662.

i66j-.

\66-j.

l66r).
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Ka^iteynen van Amboina.

Knfitiy- Henrik Steur.
"'"• Maarten Janjfoon Vogel,

Pieter Cajfiopyn.

Hans Jnrriaansfoon.

Gerard IVeflerrnan.

Jan OetgerJJ'oon.

yacob Verheyden.

Dito. Majoor.

GysC-ert van Maeilag.

Kornelis Dancn, Kapiteyn- Luitenant.

Herman van Outhoorn. Duo, dito, dog
Kapiteyn.

Laurens Keiler.

Paulus Andriejfoon Vtjfcher.

Pierre du Pon.

Ckritliaan Ruik.

Johan de Moor.

Pieter Schaffer.

Kafpar Tabbaart.

Willem Henrik de Bevere., Kapiteyn-Lui-

rcnant.

"Johan Erskine.

Kornelis de Vtjfcher.

Jacoh van den Bujfche.

Jcxcob M^illem van der Brugge.

Menfo Hermanus Ladenius.

Zacbarias de Benftn.

Offer-

boofJen

van Hi-

Tytnon Leenderjfoon Coppel.

Jacoh Janjfoon Patacka.

Wouter Seroyen.

Kornelis Willemjfoon van Outhoorn.

Johan va» Suydwyk.

Abraham Pittavin.

Jacob Voer.

Nicohas Rimbacb.

J^icolaas van der Gappen.

Henrik de Fries.

Evert van Hoorn.

Willem Maatfuyker.

Jurriaan Rumphius.

Willem van Zyll.

Gerard van Voorburg.

Jacob de Jong.

Ifaac van 1'hye.

Gerbrant Prooft.

Joannes Moris.

Pieter Roofelaar.

Paulus Aughjlus Rumphius.

Pieter de Vos.

Johan van Hoorn , van Middelburg.

Joannes Philippus Sipman.

Jacob Bottendorp.

Balthafar de Bruinne.

Curolus Schulerus.

Elias de Hafe.

A°. i6if. tot
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Opperhoofden van Honimoa.

Opfiei--

buofden

V21I ilo

«inibdt

Tijiaa-

kn.

Jan van dt Voorde.

Piëta- Nuils.

Vincent Cysbert van Moerlag.
Kornelis üarien.

Abraham Umbgroevem

Abraham Vtrjpteet.

Adriaan van Lier.

Pieter de Graaf.

Daniel van den Bolk.

Adriaan van Lier.

Gerard van de boorde.

jfacobus de Vtcq.

Hem ik Crudop.

Joannes Moris.

Francais van Schuere.

Ifaac de Vijfcher.

Pieter de Bocq.

Ifaac de Viffcher.

Pieter de Bocq.

Salomon Storm.

Ernfl Knipping.

Jacob Cloek.

Arnoldus Mol.

Huibert de Vlieg.

Gerard Lindebom,

Frederik T-wyffel.

Henrik Wolfraad.

David Johan Bake.

. 1632.

i6;7.

J648.

l6f2.

16S7.
1660.

i66z.

1664.

1664.

1666.

1673.
J680.

1681.

1681.

1689.
l6gi.

Ï692.

169J.
1696.

1697.
I701.

1702.

1703.

1705-.

1706.

17 IS.

1718.

overleden 6 OfloB.

1 3 Sept. overleden.

toe 1637.

1645. overleden.

1648.

1651.

16^7.

1660.

1661.

1664.

1664. 24My overleden.

ï666.

1673.

1680.

1681.

1681.

1689.

1691. in Juny overleden.

1692.

1693.

1696.

1697-

1701.

1702.

1703.

170/.

1706.

1715-.

1717.

1723.

26 Jiily overleden,

vertrok.

19 July overleden^

Fifcaalen van Amboina.

Ifaac de Bruin.

Jan Dirkjfoon.

Johan Ottens.

Kornelis IVillemffoon van Omhoorn.
Kornelis Faber.

Nicolaas Cafembrood.

Bartholometis Canoy.

Mattbys Proot.

OBavius Macquelin.

Abraham Pittavin.

Steven Draver.

Abraham Pittavin.

Simon Cos.

Jacob Voer.

Jan van den Briel.

Jacob Noppe.

Jan van den Briel.

Jacob Voer.

Nicolaas van der Cappen.

Jan Oetgens van fVaveren.

Kornelis Hauw.
Jacobtis Manteau.
Simon Cos.

Pieter Riks.

Francais de Cniblere.

Abraham Umbgroeve.

Abraham Verfpreet.

Mattheus Berkman.
Livinus Bor.

fVillem van Zyll.

A». 1622.

1625'.

1628.

1631.

1633.

1638.

1638.

1642.

1642.

i64f.

646.

1646.
J647.

1647.

1648.

1649.

1649.
i6yi.

165-2.

\ '652.

1653-

i6f3.

1694.
1658.

1661.

166 f.

tot 1624.^

1628.

1631.

1633.

1638.

1638.

1642.

1642.

1644.

1646.

1646.

1647.

1647.

1648.

1649.

1649.
i6yi.

1652.

1652.

l6^2.

1653.

1653.

165-4.

i6s7.
1660.

i66f.
166f.

1670.

Ple.
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Z AAK
Vleter de Cok. A». 1670
Pieter de Cok. i6jz
Jacob de Jong. 1675-

Rogier -van Houten. 1678
jdbrabam Fekens. 1681

Francais van Scbuere. 1683
Abraham Fekens. 1689
Pieter de Bocq. ^ 1 69

1

h'ornelis Beernink. 1692
Pieter de Bocq, 1693
Jehan van Hoorn ^ van Middelburg. 1696
Jan van Hoorn ^ van Amisfoort. i^PZ'
Martinus van Spankhui-zen , voor een tyd. 1 700

Jacob Cloek. 170Ï

Jooft van Coftenobel, eenige tyd. 1702

'jatob Cloek. 1705
Huibert de Flieg. 17°4
Gerard Lindebom. IJO)'

Huibert de Flieg. 1706

Jacob Bottcndorp. 1 708

B'ilthafar de Eruinne. 1710
Frederik Twyfel. 1712

Johan Bernhard. 1 7 • 5"

//tf;i>vX' [Folfraad. 1716

Caroltis Scbukrus. 1718

A^ ~ Bovius. 1719
Konjlantyn Comans. '7*3

I o f>^r. overleden.

i N.
tot 1672.

»57v
1678.

1081.

1685.

1689.

1691.

1692.

1693.

1695.

1697.

1701.

1702. in Septemb.

1703.

1704.

1 7o>-.

1706.

1708.

1710.

1712.

i7if.

1716.

17.8.

1719-

I

y^

1723. nog.

Soldy-Boekhouders van Amboina.

Dirk Geldorp.

Pieter Riks.

Kornelis van der Linden.

Pieter de Graaf.

'Thomas van Orthen.

yindries Amberger.

Thomas van Orthen.

Pieter de Graaf.

Joannes de Cater.

Nicolaas Spiering.

Jan van Ooth.

Gerard van Voorburg.

Joannes Moris.

Rogier van Houten.

Abraham Vekens-

Franfois van Schuere.

Jofua Braconier.

Abraham Vekens.

Ifaac de ViJJ'cher.

Herman Steinkuiler.

Joannes IFefterbaan.

Anton'i Snaats.

Pieter van der Poort.

Joannes de FiJ/iher.

Salomon Storm.

Jacob Cloek.

Jan van Hoorn y van Middelburg.

Martinus van Sprankhuizen.

Jooft van Coftenobel.

Pieter Nuits.

Henrik Trip.

Jooft van Coflenobel.

IFillem du Rieu.

Daniel van Loenen.

overleden.

overleden i Maart.

overleden 9 April.

A". 1647, tot 1648.

1648. i65'3.

1653. i6y6.

i6f6. 1656.
i6>6. i6f6.

löfó. 16^7.

j6f7. 1678.

1658. 1661.

166 1. i6()Z.

1662. 1661.

1662. 1666.

1666. 1667.

1667. 1676.

1676. 1678.

167S. 1681.

1681. 1682.

1682. 1683. overleden 18 April.

1683. 1684.

1684. ''^^''•

1689. 16S8.

1688. 1690.

löpo. 1692.

1692. 1693.

1693. 1694.

1694- »69f-
1695-. 1697.

1697. 1697.

ió^Y- ï/O'-

1701. i70f'

1705-. 1706.

1706. 1706.

1706. 1707.

1707. 1708. 1 3 7l/«Ty overleden.

1708. 1712.

E 3 KoMz

na \\-January,

ia February.

vertrok.

18 Jan. overleden.
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38
Konflantyn Comans.

Nicalaas Valk,

jldriaan fVillem Frisvogel.

N. van IVyngaarden.

Geheim- kaarten Rombouts.

vdi'fdT*
^f^l^"' i'^»ö«/Aoor«,cenigetyd,by ziek-

Lani- te van Romlwuts.

vooiid ,in ^driaan van Lysveld.

ylbraham Fluweel.

Dirk Gelaorp.

"Jacob Noppe.

Kornelii Hauiu.

Livinus Bor.

Livmtts Bor.

abraham Ferfpreet.

Kot nelis Hu/e . voor een korte tyd.

Micbiel van Parys.

fi'^illem vtin Zyll.

Mattheus Bergman.

Gei ard Fogelpoot.

Daniel van den Bolk.

Mtchiel Cherpbier.

Livinus Bor.

Jacob de Jong.

Ifaac van Ihye.

Baltbafar Bolle.

Ifaac de Vijfcher.

Dirk Diemer.

Jan Willemjfoon Kkinijt.

Pieter Roo/elaar.

Joannes Berghuizen.

Kornelii Beernink.

Jan du Ryn.

Ernft Knipping.

S'amuel Roihè.

JVillem du Rieu.

Balthafar de Bruinne.

j4lexander van Brujfel.

Emaniiel Sojlman.

^!>. 1712. to



Offer-

boofden

V3II La-

rikf.

Z A
yoo/i va» Collenohel.

Joannes de FiJJ'cber.

Johan van Hoorn ^ van Middelburg.

Joannes Philippus Sipman.

Hutbert de l^lieg.

Sarniiel Rothe.

Cargtus Scbulertis , voor een tyd maar.

Jooji van Coflembel.

Henr'tk "Trip.

B.itthafar de Bruinne.

Johan Bernbard.

Carolus Schulerus.

Konjlantyn Comans.

Adriaan IVilkm Fritsvogel.

Kornelis TVillemffoon van Outhoorn.

l'fybrant van Schagen.

Abraham Pittavin.

Gerard van der Cruice.

Everd var. Hoorn.

Jurriaan R/oapbiuf.

Sybrand Ahbema.

Pieter Jdnjfoon.

Jacobus van Nes.

Joannes Cops.

Joannes Beufecom.

Cerbrand Proojl.

Micbiel Huisman.

Jfaac de Vijfcher.

'Jacobus Ferfelewel.

Paulus Aiigufius Rumphius.

Joan'ies de f^ijfcber.

Paulus Augudus Rumphius.

Gerard Lindebom.

Frederik "Tivyjfei.

Daniel van Loenen.

Konjlantyn Comans.

Jacob de Haan.

K E



Antoni Erhard.

Jacobus Berkman.

Frangots van Scbuere.

A'ij-i abam Frederiksjoon.
Adriaan Kakelaar.

Jacobus Verfelewet.

Huig Pielerjfoon Coek.

Pieter van der Poort.

Satomon Storm.

Joannes Biakel.

Salomon Storm.

Jan du Ryn.

Joofl van Coftcnobel.

Frederik Thvyjel.

Evert Hidding.

I/aac van Hommeren.
Kornelis Comans.

Caroltis Schulertis.

Dirk Smttyfer-

Herman Chrijliaan Dove

AMBO N



K N. 4^

Cebtim. Jan Pays.
Jchiyvos .

IZi^^ Marcus de Roy.

Raad. imam Abdul (van die van Hitoe.)

Philip du Pree.

jikxan kr Latil.

Dirk Raufcher.

Msrttniis van Sprankhuizen.

ÏJuaimes IJ trtenberg.

Jacüb JanJ/'ooii "jan Gyn.

Ei'nfl Craul.

Frcdcrik Julius Coyett.

Carolus SchuierUi.

'Jacob Bvon.

Jan Louis Aluyiniks.

iJer.rik t'Huofd.

£mjnuel Sof.'man.

JoAunes Kaketaar.

Geheimfchryvers van den Land-Raad.

A» 1657. tot



42 A M B
Joannes van Brakel,

Huibert de Vlieg,

jirnoldus van der Linden.

Jfaac van Hommeren.

Jacob Boon.

Jfaac van Hommeren.

Nicolaas Valk.

Jacob Boon.

N
1 July. A" tot

s c
1696
i6g8
1701

170ƒ
1708

1709
1710
J7'5

6 Otlob. overleden.

H
1698.

1701.

i7Cf.

1708.

1709.
1710. Zjuny overleden.

171,-.

171^.

Opper.

van Bae-

r$.

Opper-

hoofden

vaii Loe

boe.

Of>perhoofden van Boero.

Johan van Leipzig, Sergeant; dog 166f A°

Vaandrig

Cbrijlofel Boudewynjpion Kloojler , Scr-

i6j-p. tot 1668.

1668. 1672.

geant.

Reinier Praat, Affiftent.

Jofua Braconier . Onderkoopman.

Louis Mignon , Vaandrig.

Abraham Pitterjfoon^ Boekhouder.

Pieter de Bocq , Sergeant.

Ernit Knipping f
Boekhouder.

Dirk Raufcher, Dito.

Pieter de Meyer , Affiftent.

Nicolaas Falk , Dito.

Herman Chriftiaan Dove.

Boekhouder.

yacob Boon.

Joannes Kakelaar.

ij^ Maart.

z^May.

167Z.

167+.

1Ó80.

1681.

1683.

i68p.

1691.

1695.

1707.

1708.

1708.

171P.
1710.

1674.
1680.

1680.

16S5.

1689.

16.^1.

1693.

1706.

1708.

1708.

1719.

overleden 10 Jugl

Vryman geworden.

vertrok.

komt aan 't Kaftccl.

afgezet,

wicrd Fifcaal.

wierd Gcheimfchry-

vcrvan't Gericht,

overleden 6 Dec.

7 Fcbr. overleden.

af May.

1720. overleden.

Opperhoofden van Loehoe.

Pieter Janjfoonvanden Sanden ,K.oo^m^n.

Jacob Janjfoon Patacka ,Opperkoopman.

Johan Ottens. Dito.

In deze tuflbhen-tyd waren 'er geen.

Gerard Holfcher y Dito.

O&avius Macquelin, Dito.

Abraham Pittavin^ Dito.

Simon Janjfoon Cos , Dito.

Salomon Reinier(Joon , Dito.

Barent Zeeuw , Dito.

Jan Arentsfoon.

Chrijloffel Keper, Sergeant.

A". 1613.

i6i«.

16^0.

16^3.

1645.

1644.
1646.

16+7.

1649.

lóyo.

toe

1630.

1633.

1634.

1644.

1646.

1647.

164^.

1650.

165-0.

vertrok in Septemh.

vertrok na Tcrnate,

overleden.

toen tweede wierd.

vertrok.

overleden.

blind, en egtcr zeer

oorloo-kundig.

lójp. 1662. Vryman 2 O£lober

geworden.

1715'. overleden als Vaan-
drig.

Opperhoofden van Cambello.

Opper- Herman van Speult ,Opperkoopman.

boeltten Jacob Ferheiden , Luitenant.
^''''^'""- Marinus Brand, Koopman, en Opper-
wee. Ikoopman.

Barent Zeeww , Dito.

Jactb A'o/!/'f, Onderkoopman.

Klaas Rimbach , Luitenant.

Fincent Gysbert van Moerlag , Kapiteyn.

Maarten ^-'f/'W, Vaandrig.

A». 1615. tot 1618.

1644.

1648. 1648. overleden.

1648.
165-0.

i6j-o.

i6ji.

lóji.

i6fo. na Loehoe.

i6fo. overleden.

1651. vermoort 11 Maart,

na 't Kaftcel, ge-

tjuctll 2ynde.

165 1.

Ge-
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Geheimfchryvcrs van de Weeskamer , zynde te gelyk Over-

dragers van het Negotie-Comptoir.

Gebeim- Jbraham Fluweel Na dezen waargeno- A°. i6jfZ. tot 16^j.
Ji'"^^^' men door den Geheimfchryver van den

kavier"'
Land'-joogd ^ of die van ': Gerichr.

Francais van Scbueie.

Herman "Janffoon Steinkuiler,

Jacobus Ycrleleivel.

Joannes Sivitinas.

Huibert de Flieg.

Ftederik Tivsffd.

Henrik Schotten.

Gillis Laccher.

Carolus Schulerus. i Septemh.

Daniel van Loenen.

1679.
1685-.

1088.

1689.

1695-.

1698.

1701.

1701.

1704.

1706.

i68[.

j688.

i68p.

1690.

1698.

1701.

1702.

1704.

1706.

Jacob Boon.

Henrik t''Hoofd.

Jacob Boon.

Zacharias Roefelaar.

Thomas van Hommeren.

Ifaac Me'jclaar.

jidriaan l''Hoofd.

24 Maart.

Caffier.

Winkelier,

afgezet,

overleden.

707. Geheimfchryver van
Huwclyk-Saakcn.

1707. 17 10.

«710. 1710. verworpen door Sip-

man.

1710. 171 «. Geheimfchryver van
't Geregt 1 8 Maart.

171 !. \-j \x. vertrok.

1712. i7'4- Pcrkenier in Banda.

17 14. 1715^. Difpenller.

17I)-. 1720. nog.

Geheimfchryvers van de Chineefche Boedel-Meeflers in Amboina.

Un.

Cehtim- jyabam Patras.

van de 'P^^'^'" ^'-^ddel.

Cb'tntf Henrik Scholten.

fcbeBoe- ylkxander van Bruffel.
det-Meef j^^ ^^,^ -^ Munniks.

JVillem van Hove,

Pieter de Ruiter.

Bartbolomeus Leidekker.

'Joannes Kakelaar.

Philip Liefhout.

Jan Kleyn.
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Opper-Wondheelers van 't Kafleel ViBoria.

Kajleel.

Opper- Everd Pieterjfoon.

Wundbee- Qgrard FrederikJ)oon Boomvalk,

'"'''^'''' Matthys mtsKa.
Jan van Schagen.

Jon Camerik.

'chrifioffd Geerling , van Swoll.

Mattbys Molkman.

Adriaan Boekhout.

Bartbolomeus Coek.

Lodezvyk van Barthem.

Barthvlomeiis Coek.

Habbü Enno.

Mattbys GroeneveJd.

Vlrich van Hauvi.

JulY.

July.

1 5 Jugufti.

1657.
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Vaandrigs in dienfl der E. Maatfchappy in Ambolna.

Vaan- Jcicoh Verheiden. z\Ahy.
dri^i- Kornelis Danen. 7.tAugujii.

yincent Gysbert van Moerlag,\2iXiRbenen.

Kornelis Dirkjifoon Swager.

Jan fVtllemJ/oon-

JVarnar Cttrteniits.

M 'uuter Janjfuon.

Jacob AndrieJJoon.

N. — Helwig.

Albert TbomaJJoon , van Groningen.

20 Sepiemh.

Maarten TVeber.

Kafpar Buitendyk.

yurriaan Rumphiui.

Arend Terburg.

Jacob Compagnon., uit P^'rankryk.

Johan van Leipzig , van Oldenburg. a Nov.

Pieter Schaffer , van Enkeiers.

Adriaan Pavort.

jidriaan i-an der Raver.

Louis Mignon. 28 Decemb.

Jacob HeUrnan.

Paulus de Brievings , van Dordregt.

Hans Mitfelaar , van Praag ,ui: Bohemen.

Andries Nycndaal.

MichJel Dolmaker, van Aerhem.

Lodewyk van Rencjfe , van Breda,

Petrus Martinus van Stein.

Daniel Jan Piron.

Joannes Lamprecht, van de fFilHer. ^ OBob.

Adriaan JVeflplate.

Chriftoffel Keper. ZJ Febr.

N. Zeevaart.

Jacob Schravelaar.

A". 1657.101 1641. Luitenant

164 1.

1643.

1644.

1646.

1647.

I6f7.

1649.
l6j-i.

165 1.

löfi.

16') 6.

i6ff.
1660.

i6óf.

1667.

1674.

1676.

1678.

1683.

j638.

1690.

1692.

1695-.

1704.

1697-

1708.

1708.

17IT.

17,4.

171 5.

1646. dito.

1644. dito.

1645-. overleden 1 1 Jan.

1646.

1657. vertrok.

i6j-8.

1649. overleden.

i6j8. overleden 5 Nov.

165T.

lÖff.

i6f7.

10^8.

1672.

1668.

1668.

1674.

1676.

1687.

.687.

1692.

i69r.

1697.

1705-

1710.

1708.

1713.

vertrok.

overleden 2 OBoh.
overleden 1 7 April.

overleden 10 Auguji.

overleden 28 Febr.

Luitenant.

Luitenant.

dito.

vertrok.

overleden 1 2 Juïy.

Luitenant.

vertrok in May.
overleden.

1 7 1 f. overleden.

17 1 f. vertrok.

112.0. nog.

Kapiteinen der Nederlandfchc Borgery.

Kapitci-

tien er

tleder-

lanl/cbe

Borderf.

Mattbys Plaat.

Jan Storm.

Henrik fFynantsfoon^ van Brcmen.

Barend Janjfoon , van Embden.

Aart Hagen, van Dordregt.

Abraham Wittekam.

Nicolaas Snyders.

Herman IFinterioof.

Henrik Dame , van de Klundert.

'Thomas van Hommeren ^ van Rotterdam.

Henrik Lei^ker , van Gelder.

Joachim Engel .,
van Bartenjlein.

Hans Gioo, van Dantzig.

Henrik van Hoogftraten.

Joannes Micbanlt.

Jpert Wouterjfoon , van Marhuizen.

i^icolaas Simonjfoon Haak.

A» 1654. tot

1637.

1644.

1648.

i6f9.
1662.

i66j-.

1672.

i67f.

167^.

1679.

1684.

1692.

jJOp.
1711.

1711.

171^.

1637.

1644.

1662.

i66j.

1662.

.671.

1684.

167^.

i67f.

1679.

1691.

1708.

r/oy.

171 1.

1715-

1713
1720

overleden.

vertrok na Bataviit%

itierf 1674.

overleden 1 5 Juny.

overleden 2 Dec.

overleden,

vermoord,

overleden 2 May.
overleden 19 Maart.
overleden 5 Oiiob.

overleden 5: April.

overleden 8 July.

overleden \()Scpt,

overleden,

nog.

Luitenants der Nederlandfche Borgery.

LuUe-

nanit.

Henrik TFynandsfeon.

Barent Janfovn.

Jan Theunij/oon de Cok.

A<" 1642;.

1644.

1654.

tot 1644.

1648.

i64f.
Har-



^6 A
Harme» Winterhof.

Jndries Amberger ^ van Neurenhurg.

Kiicolaas Snyders.

Joachim Cloot^ van fVismar.

Jan GerivitJJoon.

Jacob Kreuger , van Arentsjeld.

Chrifliaan Roelofsfoon.

Chriftoffet Boudeisjynjfoon Kloojltr.

Ilenrik Lepper.

Erhard Maartenjfoort , van Holjleirt.

tLins Groo.

Marinus Duim.
Adriaan Kakelaar.

Jan Ballus Schoonen.

Adriaan Kakelaar.

Ipert Wouterjfoon^ van Marhuizen.

^4driaan Kakelaar.

Henrik van Hoogftraten.

Michiel Chriftiaanjfoon , van Aalborg.

Jpert JVoüterJfoon , van Mathuizen.

"^an Paul Roerberg.

Nicolaas Simonffoori Haak.
Cerard Leidekker.

MBONSCHE
A». öfp. tot 1671.

6^9. 1661. verzonken 4 ^«^.

661. lööy.

66^. 1666.

668. 1669. overleden.

669. 1671.

675. 1674. /

675-. 1679.

683. 1685-.

687. 1694. overleden Jan.

686. 1691.

691. 1696. overleden.

698. 1700.

700. 1702. overleden Jan,
701. 1705.

703. 1705-.

705. 1706.

jo6. 1708.

708. 1710.

710. 1711.

711. 1712.

714. 171J-.

718. ^719.

\

I
\^aandrigs der Nederlandfche Borgery.

Vaan- Henrik Wynantsfoon.



Jan Hunjfoon Dji.

Jan tianU'oon Dji.

Jan T'sjong.

Boudcwyn Clooder ^ de Joncc.

jlmbrofiui Spelt.

Buudeiuyn Cluojler.

jlbt\iham Pieter£oon.

.

Ambrufiiii Spelt.

Ahrabum Pieter£oon.

Herman Hek,

Abraham Pieterjffoon.

Ambrofius Spdt.

Herman Hek,

Herman Hek.

K E
A». 1687,

1689.

1691.

169;.

i69f.
1698.

1700.

1702.

1704.

1706.

1708.

1710.

1712.

1715.

1714.

1716.

N.
tot 1689."

1691-

1695.

47

1695-.

1698.

1700.

1702.

1704..

1706.

1708.

1710.

17 '2,

.71^
1714.

1716.

1717

verzogt 1 697 ont-

{]ag van alles i over-

leden 1 1 Maart

1712.

overleden 4 Maart.

overleden 6 Juny.

overleden.

Luitenants der Groene Geufen.

Luite-

tmnts.
Paul da Lima.

Jan Bleker

Niculaas fan Solor.

Nicolaas Mondoc.

Gekrmus Mamalota.

yacob Hnfar.

Antoni de Roy.

Kicülaai Mondoc.

Jan Hanjjuoh Dji

Antoni (ie Roy.

Ni.üliias Mondoc»
Lieven Ha/ar.

Joannes Engko.

Daniel Juiijjoon.

Henrtk Gyfets.

Lucas Janjfoon.

Büiidewfn Cloofler.

Kornelii Ide.

T't'jomas Tbeuniffoon.

Büudcwyn Cloojier.

Jojef Zoan.

OElavius Macqueli».

Herman Hek.

Jofef Zoan

Herman Hek.

Philip Hansfoon Dji.

Jacobtis Macqudin.

Philip Hansjoon Dji.

K°. 1645'. tot

165-:?.

1666.

1668.

1670.

1672.

1674.

i67f.

167J-.

1678.
1680.

1682.

1683.

1684.

I68Ö.

1688.

1690.

1692.

1694.
169Ó.

1698.

1702.

1701.

1704.

1706.

1708.

1710.

1712.

1646.
165-6.

1608.

1670.

1672.

1674.

167 f.

1675-.

1676.

1678.

1680.

1682.

1683.

1684.

i68f.
1688.

1690.

1692.

1694.

16,6.

1698.

1700.

1702.

1702.

1704.

1706.

1708.

1710.

1712-

1714.

Vaan- Paiil de Lima.

''"S.'- Mfora de Craflo.

Henrik Tob.

Antoni Mentfjado.

Henrik van Sohr.

Vaandrigs der Groene Geufen.

h°. 1642. tot i(^4f.

1645:. i6fi.

1653. \(>s6-

\6^6' 1660.

1660. 1664.

1664. 1666.
Louis



48
Louis Bonito,

A M B O N

Kapitey-

Cbinee-

fen.

Lieven Hafai-.

Herman Mangedada.

Lauz.em Wanuani.

Herman Mangedada*

Joannes Engko»

Jan T/jong.

Daniël Janjfoon.

Henrik Gyjels.

Gerard du Pree.

David Sabida.

Lucas Janjfoon.

Boudewyn Kloojier.

David Sabida.

Kornelis Ide.

Thomas Theunijfen.

Jofef Zoan.

O^avius MacqueUn.

Herman Hek.

Jacobus Macquelin.

Philip Dji.

Barent Dwingerd.

Jan Hanjfoon Tfjaj.

Ifaac Engko.

Pieter Hek.

Herman',

jirtus Gyfels.

^e Sengko.

Lim Kitko.

Lim Thiangko.

Si Thiongko.

1704.
* 1706.

1708.

1710.

1711.

Kapteynen der Qhineefen.

S C H E
. 1668. tot 1670.

1670. 1672.

1672. 1674.

1675. «677.

1677. 1678.
1678. 1671).

1679. i68o.

1680. 1681.

1681. i6Sz.

1682. i68j.

1685. 1685.
I68^ 1684.

lóSf. 1686. overleden 17 Nov.
1685-. 1686.

168)-. 1686.
i6l<6. 1688.

1688. 1688.

1688. 1688.

i688. 1690.

1690. l6p2.
\6f^'i., 1694.
K'94. 1696.

1696. 1^)98.

1698. 1700.

1700. 1701.

1704.

1706.

1707. vertrok, overleden

op Batavia.

1710.

1712.

1714.

l62f. lot 163 1. vermoord.

1631. 1674. overleden,

1674. 1687. dito Augujlus.

1687. 1696. dito.

1699. ^707- 1 9- ya/y afgezet.

1707. 1720. nog.



B L AD W R
Der voornaamfte Z A AKEN in het tweede Deel, eri in deszelfs eerfte Onderdeel,

genaamt J3efchryving van

A M B O I N A.
A.

AArdbeving, en des zelfs gevolgen. 104, 136
Abbo, Way Abbo een rivier. 7, <y

Abid. .214
Abobo, een Dorp op Noeflalaoet. öi

Aboro, op Oma. 91» 9^
Akar., een Eilandje by Rarakit. 57, 2IJ
Akoon, op NoeiFaiaoct. 8z
Aelope, een (Iraud op Ceram. yy
Affan, een Dorp op Ceram. 61

Ahinoefla , een Berg op Ceram. 53
Ala, een binnenmcir op Kelang. 32
Ala, Oeli Ala, of Lcala. 96
Alacca, een Berg op Oma. 93
Alaye, een Rivier. j-2

Alang, een Dorp op Amboina. iif, 116
Alatoe, op Hoewamohel. 40
Alfoereezen , of Bergwilden , opBoero, 6. Onder

Radja Sifeoeloe,&c. op Ceram, fi—82. Wan-
neer op 't Orangkajenfeeft verfchecnen. 241

Alfonfus, Martyn Alfonfus hoek. 114
Amacoewa, op Ceram. 78,79
Amahey, op Ceram, en flerkte hier Weleer. 65-

Amahoclbe, een Dorp op AmboiMa. 122
Anialla, AmaToeli, Amaica, Dorpen op Ottia. 92
Anialefli, op Ceram. 6ó
Amblauw, een der Ambonfche Eilanden. 28,29
Amboina, 2. Des7.elfs Eilanden, 3. Dit Eiland in

'tbyzonder bcfchreven, 96, 116. De kuil Hi-
toe, 9Ó Den inham ontrent 'tKalteel, 116.

LeytimorendeszelfbDorpen,! 17. Manfchap,i2':?.
Het eerfte proeflluk van Nederlands Mogenhèid
in Ooftindicn. g^ri

Amboinee2en bcfchreven, by de Ouden voor Mcn-
tchen - eeters gehouden , 138. Hun bygeloo
vc. 142, 27Ó.

Ambon . de Stadt , met de Teekening, 124-J38.
'tKafteel Vi(9:oria,cnandercGcbouwen,i29— 134.
't Land befchrevcn. 13 5-.

Ambonfche Liederen , hunne Jaarboeken , 124.
Taal, 243. Pokken, 2.^^. Olicn, 25- f. In-
gezetenen, 25-6. Waarcn, hier vallende, ^^o:

Ame, Way Ame, een rivier. 114
Amet, op Noelfalaoet. - 82
Amisfoort, een F.iggcr op Way. H2
Ammaholo, op Hocwumohcl. 36
Ammilatoe,een ftrand opBonoa en 't binnenwater. 3.,

Amrtcrdam, de velling op Hila. iol
Angir, een Durp op Ceram. y7
Anin , een Dorp , en een Gefpanfchap op Hoewa-

mohel. 4^
Angfara, een Kimelaha. 07
Apaja, Way Apaja, een Rivier. 14
Apon. J24
Arak. 160, 161
Ari, Way Ari, een Rivier. 113
Arigoena, een (Irand op Affuhoedi. 42
Armen Weeshuis. 132
Armringen der Alfoereezen. 74, 7^

der Amboineezen. 17c
Afla (Noefla) een Eilandje by Manipa. 31

een Dorp op Ceram. 79
Afrahoedi,34,42,43. Ëen Dorp op Hoewamohel, 34,42.

Houtevertingafï^i.K)open,42. Oud Afiahoedi,42.
Veroverd door ii'Hr. de Vlaming, 42. Op Ma-
nipa geplaatft. . 43

Aflè , Way Alfe , een Rivier. 1
1

5-

' Affel Ie, een Rivier. : .iruiii

Affinahoe, een llrand op Cieram.
Aumatta, zie Waymatta.
Auw, Way Auw, een Rivier.
Awana, een Dorp.

13
123

B.
Baa , Way Baa , een Rivier. ^
Babi (FoeloJ een Eiland by Ajer Mira. 41
Bacaflim.

,^3

Baguwala
,
een Dorp, , enz. 113. Tocht des Schry-

vers van hipr trit h^t V^fi^j^i ^i:a.^-
114

s
s
s

269
25-0

34y
17

vers van hier tot het Kafteel VüSoria.
Baja, Way Baja.

Bajang Ulhih veroverd Boero.
Balamatta, een Dorp op Boero.
Balatetto, een Huek op Boero.
Baliers, in Amboina woonende.
Balifcae Vrouwen, ervarene Doöoreflen.

Waaren hier gebragt.
Baudaneezen op Rarakit. ^jBara

,
een Dorp op Boero, j-. Way Bara, een Rivier

, ƒBatatas - eilanden, by Manipa. ^i
Batavifche Waaren hier gebraKt. aix
Batetoika, een Rivier.

^
^f^BaioeBüy, 7, ly. Way Boy. -7

Batoe Calowuy. .é

Batoe Gadja, of d'Olifantsklip. i].
Batoe LoLbang, by Larike, 108. Op Hoewamohel, 3ÓvVay batoe Loebang, een Rivier. ,-.

Batoe Pegge, een Hoek. ,^
Batoe Poan, eeu graauwe fteen. go n*
Batsjans liegt recht op Cerams Dorpen, <-2, fZ 'lÏ's-

f4

Ï74

S
29

3>«3
48
63

fa-batta hunne Colouie.
Baul.

Bedcla;irs hier onbekent.
Begraven, wat Lykcn onbegraven blyven
Beborro, een Dorp op Boero.
Beioeti , een Dorp op Amblauw.
Bergen, Tomahoe, en Carammat
Beri Beri.

Beroe, een Rivier.
Befi, Way Befi, een Rivier, 6, ly. Een Dorp op

Ceram, 5-4,64. Klaagt over den Corporaal, en
over Imam SarafTa. 203, 207, 208, 2

1

1
Betoovering der .Amboineezen. 14,
Bimale Waaren hier gebragt. 240
Binau , een Dorp op Hitoe. 96, jQfiiinauwer, SilanBinauwer,eendeeI van Z. Ceram, 6x
bini, WayBiiii, een Rivier.

^
Binnenmcir op Boero, 16--27. Ala, op Kelang, 32.Opbonoa twee, 34 Tehoemina, opHoevva-

mohcl, 43. By 't Dorp Kolf.
Bygeloove der Amboineezen.
Bloedvinnen.

Boa, Way Boa, een Rivier.
Boas, een Bocht op Ceram, en een Rivief.
Boboto.
De Bocq , Koopman.
Bocginees na 't leven verbeeld.
Boenoe Heli, Way Boenoe Heli, een Rivier. 13
Boero, een Eiland onder Amboina, 3, j-, 7. Toma-

hoe , een Berg en Dorp hier
, 3, 4. Zetel der

St.adhouders doch verplaatrt, 3, 4. Lagondihout,4.
Tomahoe in Fakiri's tyd, en Dorpen 'er by, 4.
Moambkoe, en Noambgul, Eilandekens, 4. Fog-
gi, Behorro, Balamatta, Hoecomina en Bana,

Y y Dor-

77
14Z

^Si
if
fi

343

i8i

13



B A D W R.

Dorpen, 5". WjyNipcI,6. Lirrclla,cenDorp,6.

WayLota, 6. 'ragaliüa, Leliali, Dorpen, ó.

Maroclat, ecu Dorp by de Riviur Saniaiola', 6.

Tfjico Marafla,TiJorct'icn hier, 6, 7. De Bocht

vanCajcli, ciiCajeli, 7,9. DcHoot'dplaats, 9.

Vcih'ngci) hier, 9. Nainlca, ccii Dorp, en _dc

I'abel des Wccrwolts, 7. W'ay A bbo , cii Hoofd-
plaats hier, 7, ii- Kaameii der Dorpen by de

V'elling, 9. 't üpperboot'd hier, en lyn voordee-

len , Ampt, enz. 10. Üblelans Dochter enhaarc

kinderen by een Kayman, i 2. Occa, een klein

Eilandje, 13. Zehit, 13. DeHoekvanRoeba,
van Pcla,cn Batoe Rea, 1 3. Laffiali,ceu Dorp, 1 3.

I]at,Ocki, Roenialte,Wa>nimma, Rebbe, Maile-

rcttc, Karikc, Fogileko, Wadan, .Saylani, Dor-
pen, 14,15'. Verandering van Boero'sÜaat na

den Oorlog met Ternate, 16. RangderUrang-
Kaja's hier, 16. Vol l'waare Bergen , 16. Bin-

ticnmeir op'tgebergte,met netbericht'eraF,i6— 27.
.Coak Nielie, een Berg, 17. D: Parent's vcr-

rigtingopManipa, enBonoa, 24, i.T- d'Hr.van
der Stel opManipa, 24. Raakt onder Ternate,27.

Boctens der Amboineezen,246. Boetoe,Büy, Dorpen
op Amblauw.

Coilili.

29, 88
205"

Befchrcven,33--3f.

BonöcrSjVan ouds
Capitein Radja Ta-

Be-

I3onoa,bc2oet door D. Parcnt.if.
Noefa Boan,een Eilandje, 34
Rooiers, 34. Dorpen, 34.
halilehier, 34. Schatting aan Ternate ,'34.

flaat in twee Eilanden. ^s
Bornco , Sagoc Bornco. 160
Bort. 2^1
Boway, een Dorp op Bonoa. 34
D. Brants, 244
Breuken van Armen, Beenen , enz. 249, 2ji
Bukel , op Boero. 10

C.
Cabauw, een Dorp op Oma. 9' "93
Cabrefli. 216
Cajoe Poctch-olie, if$. Boomcn. 112
Calaure, Sengadji op Manipa. 31
CaJvatius, een befpottelyk Gebeddoener. iio
Caybobo,ecnDorp opCeram,66,7v. Twee droogtens

hier, 70. (Jp Haroeko gcplaatlb yf
Cajcli. 7, 9, 27
Caylolo, een Dorp op Oma, 93. Levert in haare Ge-

zangen nog Amboinas naam. 93, 124
Cayman gepaard met Obfelans Dochter, 12. Der

zelver gevallen op Honimoa. 87
Cayrara, een Rivier. yj-

Cayratoe, een Dorp op Ceram. 67,68,79.
Caiadi. i6o
Calecale, een Eilandje. $-3

Calikc, een gebergte op Hocwamohel. 4fi46
Calocway (Batoc) op Hoewamohel, en hun ïeld-

ïaame gewoonte, 48. Hoek van die naam, en
Dorp. 5-0

Cambel 1 o , een Dorp op Hocwamohel, 36, 37. Tehe-
lia Hoofd hier, 37. Brengt ecrll deNagclen in

Amboina, 3^. Onze PlankeWooning hier, en
Veiling Hardenberg, 37. De Wenteltrap, een
Berg, 39. Wilde Ivocjen hier, 39. Groote Na-
gel fluikers en V'oorvegtcrs, 40. Ingezetenen
zeer trots. 4^

Camoe (Noe/Fa) een Eilandje. fo
Cammar, een Dorp op Ceram. 61
Canari. 160
Canariboom, dcOudfte opditLandvanAmboIna,ii7
Capaha, een Berg. 102
Capialakoorts. 247
Capiteins Ampt,cn Inkomen , 299. Der Borgers, 347
Oapoeti , een Rivier. 69
Cana, een Hoek op Ceram. J3
Caripc , een Dorp op Ceram. 78, 79
Calfia , een Rivier. 78
Caflïers-Ampt, en InftruiSlic. 336

't Caüccl Batavia , een Schip. 87
Cafuwarisboomen. jy, 5-7

Catahine. • 78
Cawa's Bogt, een Rivier. yo, 70
Ceyt, een Dorp, en VclHng op Hitoe. 96, 104, icf
Ceram, het grootfteEiland van Amboina, endeszclfs

groote, 3, 3f. Gammafongi, zetel der Stadthou-
dcrs,4. Klein Ceram ofHoewamohel, 35-. Sihel's

Hoek, Dorp en Koning, 55,36. Oud Leflidl,

Cambel lo, enz. 36. Leiridi,39. Lochoe, 43,44.
Way Poeteh, 4S. Groot Ceram, 47, YC--82.

N. Kuil
, 5-0. Sicgt recht der Batsjandcrs op

cenige Dorpen hier, 52. Z. zyde verdeclt,5-9,6i.

JVlanfchap op Ceram, 70. Een groot deel onder
Honimoa, 90. Onder Oma, 95. Ccrammers
begraven geen Lyken door Alfoercezen verfla-

gen. 234
Ceram Laoet, een Eiland ontrent Ceram. J9--61
Chincezen , hunne Doftors , Geneesmiddelen, en

alle hunne gewoonten. iji—269
Chirurgyns. zie Opperwondhcelers.
Chrillenkoninginnen Mantel, enz. 169
Choeway (Ocka) een Eilandje. 43
Clappus Melk en Bry. 15-9, 160
Ckinodien der Inlanders. 170
Coak Niefle, een Berg op Boero. 17
Coas , een Rivier. 75
Cobbi , een Rivier. yj
Coejen (Wilde) op Leflldi, enz. 39
Coclit-Lawanboom, 121. Olie. i-sS
Coelor, een Dorp op Ceram. 67
Coerap. 25-

j

Coefcoesbaai op Hocwamohel. 45
Coli, een Dorp op Ceram. si
Combili. 163
Coningsvogel. 81
Coperlleen. 82
Cora-Cora's van Lcliali, en Tagalifla, 6. Van Ilat, 1 4.

Van Titaway. 83
Cora-Cora-vloot,afgcbccld,83,84,i90. Reglement. 190
Coudc op Soya's Berg zeer groot. 117
Cowafa (Sengadji) befchreven. 30, 31
Crabbcn, middel tegen vergiftige Crabben. 254
Crygslieden in Amboina. 270
Cubiay, in Nova Guinca. do
Cymbalen. 165

D.
DaniTen der Amboincefcn. 163
DcclvandeMaaltyd aanyder te geven, in gebruik by

de Amhoinefen, en Ouden. lyó
Defenfie, een Velling op Boero. 9
d'Hr. Demmer bezoekt Kelangs Vlugtbcrg,33.Bouwd

Cambello's Veiling. 37
Djamali, een Kimelaha. 67
Djamiloe, fi. Syn Broeder, Pati Roemaran. ji

Dienaars der E. Maatfchappy in Amboina , 270. Hun
getal befnoeid 270, 271

Doéloren, Chineefche, 2ji, 25-2. Limthiangko een

groot Do6lor. 25-4

DoélorelTcn, Balifche. 250
Doejongs, fekerc VÜlchcn , waar vallen, yo
Donder, en Donderlleenen in Amboina. 137
Dooden bewecnen der Amboineefen. 2j-6

Drank der Amboineefen. 160
De drieHuj'fcn,cenDorp,cn MartynAlfonf: Hoek. 1 14
Duyven-Eyland by Manipa. 30
Duuriledc ten Veiling op Honimoa. 88

31

Ebbcnhout, op Bocro,
Eed water , op Manipa.
Ey met eenKieken wiens deel dit is op eenMaaltyd. i j'9

Ey landen van Amboina, 3. Moamkoc en Noamb-
gul , 4. Occa, 13. Manipa, 24, 29. Am-
blauw, 28. Bonoa, 25", 33— 3)". DuyvenEy-
land by Manipa, 30. By Caybobo, 6S. Mis-

kiten,
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kircn, Batatas, Eylandcn byManipa, 31. Xc-
lanj^. 'tVcrkcns Eylaiid by Kclang , 32, 33.
by AjcrMira, 41. NodüiBoan, byBonoa, 34
<'cram

, 35-. Pocio Babi , by Ajer Mira , ot'
|

Hocwamohcl
, 41. Eylaiidcn Nodlii Ela,

Noflla Nitoe , en Noclfa Malawa by Hccwa-
inohcl, 43. PocloTikos, 43. NocllaCainoe,
op Groot Ccram

, fo. Foulo Mata Linr.a , of
NociïaEla, 5-3. Calccalc, Soinoni cu Moti, )-3

Noclili Oclat op Ceram, f.\. Podt*5anong, 5-6

jA'cuwaardcns-Eyiand, 57. Poelo Akat
, 5-7,

2t>. Kcrting, 5-9, 216. Faran, 2if. Poel o

'

en Ofta
, j-y. Ceram Laoet

, j-p, 60. Poelo
G'ciict, óo. Cübay , 60. Tcrumbar, en Goram, 61
NocllcOcla, op Ccram, Z. Kuft, Ó9. Culla,
by Gaybübü , 69. Noeilu Laoet , 82. Hoiii-
moa , 8)-. Moclana , 89. Amboina, y6.
Noella Tclo , by Larike. 108

Ela, WayEla, een Ricvier. 102
Ela, fict Eylandcn, Modla Ela. 43
Eliic Capiracan , ecu ürangkaja. yo
Eli, een Dorp op Hitoc. 96,104.
Eli, Way Eli. 6
Elip^pocteh,c<'n Dorp opCcram en Bogt. 61, 6j-j 66, 79
Elzclior , een Hoek op Amblauw. 29
Eylare, op Amblauw. 29
Eyllal een Rivier. j-j

Ema , een Dorp. 117, 119
Engel lehen op Lochoe. 47
Epe, een Rivier. 67
Eran>j, een Dorp op Hocwamohcl. 38,40, 41
Eft'- Recht der Amboineefcn. if4
Eri, een Rivier, vergader Plaats der Alfoereezcn ,

by Caybobo. 70
Ericla , een Dorp op Ccram. 78, 79
Ernanneng, een Dorp op Ceram. 5-9

Errie , een Berg op Noclialaoet. 82
Ertcl ( Michicl ) Sergeant. 214
EfTan , een Dorp op HoevvamohcK . 36
Ellen, een Dorp op Hitoc. 96, 104

Swavel- Aarde hier. IC4
Europiaanen in Amboina. 269

2Ij-

240

3

F.
Fanan, ccn EylanJ.
Fallou, Way i'"a(lou , een Rivierr
Fecd , Orangliajcn-Fecih
Flehit , een Berg op Boero. 23
FUcaals Ampt &c. daar toe behoorendc. 312, 313,

317--319. Der Hongi Vloot. 184
Foggi , een E)orp op Boero. 4
Fogileko, een Dorp. 15-

Folin^ een Dorp op Ccram. 64
Fonlb, Martyu Fonfo 's Hoek. 114

G.
Gammafongi op Ccram. 4
Gebedsdoener op Larike. iio
Gchcimfchryversampt. 321—323, 330
Geld hier gangbaar. 3.^8
Gezangen der Amboineezcn by hunne naamen. 164

Na de maat. 1 83
Getal der Inwoondcrs. 342
GewafFchen van Amboina. - 147
Gewoonten in .'\mboina, die zeldzaam ïyn. lyi
Giftfchotels der Altbertezen. zie Alfocreezcn.
Gcbrekkelyke, weinig hier. iSo
Geneeskunde der Amboincezen. 2^0, 25-1

Genfmg's Werking. 2<'4

Gyfels overwint Kcfling, 60. TobOj-cnz. 62,63
Gindir, zeker Speeltuig. j6f
GifFelauw, een Dorp op Ceram. 62
Gnatohocdi. 12-;

Goela Manis. 217
GülIi Goeli's Vefting. $9220
Goeroe Goeroe, Ajcr Goeroe, ccn Rivier. 98
Goifa ( Poelo ) een Eylandje. 5-9

Goli Goli, een Rivier. 70,79
Gomelang, een Dorp op Ccram. 221
Gomilang, een deel van Z. Ceram, 61. Een Berg

hier,deKoorn(chnurgenaamt, 61. Ecu Dorp,6i
Gong, zeker Speeltuig.

'

162
Gra\cel. 249
Guarnifoenbockhoudcrs Ampt. 3'

9

Guinea (Nova) 216
Gulli, Way Gulli, een Rivier. 14

H.
Haa , Way Haa, een Rivier. 118
Haarlem, een Veiling op Hitoc. 105-

De Hf. de Haas zyn levenswyzc. 273
Hahoetocna, een Dorp op Hitoe. 96
Haja, een Dorp en Bogt. 64
Hair, verborgen kragt des Hoofdhairs by de Amboi-

neezcn, 143,144. Zeer geagtby hen. 144
Cicraaden. 175

Hairllcekers. 17^
Hnita. • 20Ó
Hakibay, op Ceram. 61
Halawan-ajen. 172
Haloe, een Baay op Hocwamohcl. 42
Haloy of Hoevvaloy, op Ceram. 66,67
Halong, een Dorp by 'tKaftcel. 117, 122
Haiskctcnen. '

174
Hame, Way Hame, een Rivier. 14
Hangen , M isdaadige driemaal gehangen. 1 3

1

Hard ot Ichootvry te zyn hier gemeen. lya
Haroeko, een Dorp op Oma. 91, 94
Hardenberg, Cambello's Vefting. 37, 3S
Harderwyk , een Sterkte. 65-

Haria, een Dorp op Honimoa. 87
Hars , op Keiang, en op Hitoe Lama's korte weg

,

33,98. üpWay. 1C3
Hafi's (Kimclaha) verhaal wegens LifTabatta , en

Hatoevvè, 5-4. Geplaatft aan de Laha. 1x4
HalTïa, een Dorp op Ceram. 78
Hataboro, op Amblauw. 29
Hatamoeli, een Strand by Luciëla. 45'

Hattahoeli, een Bggt by Hennetcllo, 43
Hatapocteh, op Kclang. 32
Hatala, een oude Amboinees hier. i8o, i8t
Hattehahoc, op Ceram. 63
Hateloe,ecndorpcnHock opAmboina by 'tKaftcel. 123
Hatilcn, op Ceram. j-j-

Hative, een Dorp by 'tKa(>eel,i23. Kitsjil , 113,123
Hatoe, een Dorp op Amboina, onder NoeHanivel ,

en op Ceram. 78, iiy
Hatoe Aüa, ccn Rif op Ccram. ff
Hatoeaha, op Hocwamohcl. 36
Hatoe Alau, of Aloë, een Hoek op Ccram. j-j-,y6

Hatoelilli, een Dorp op Bonoa. 34
Hatoehoelo , een Rivier. 64
Hatocmctcn. ^6,62,63,223
Hatoe Noekoc, ccn Oeii en Rots op Hitoe , 78,99

Eerfte Vefting der Hollanders. 104
Hatoenoeroe, een Dorp op Ceram. n. 79,99— 102
Hatoepoetch , een Klip en Dorp op Ceram. 63,78,79
Hatoelili, een Hoek op Ceram. 66
Hatoenimarocwa , Hatoemoroli-Hoejon , Bergen

op Ceram. 5-3

Hatocfoewa. 68, 79
Hatoevvahoeh , ccn Dorp op Ceram. 78
Hatoewal , op Ceram. 79
Hatoewana, een Dorp. 8ó
Hatoewc, een dorp op Ceram, en teckening, 5-3. Des

zelfs boet , 5-3. Verovert doorHidajat
, 5-4. Sa-

goehandel hier, 5-4. Kimelaha Hafi's verhaal hier

van , 5-4. Permata , een dorp hier onder. 54
Hatfilgeldcn. 246
Haufchol , een dorp op Hitoc. 96, 102
Hcha, Way Heha, een Rivier. f
Helawan, Heli Hclawan, op Hitoe. 96,97
Helden der Amboincezen. lyo
Heldenprys der Jonge Dochters. 72

Y y 2 Henne-
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Hcnneheloe, Op Kelang, en Hitoe. 531 106

Hennckclang, op Hocvvamohel. 44
Hennclali, Hciuiclatoa en Hcnnelehoe. 96, lOf^ioó

Henncloa, Hcniieloewa op Kelang. 33
Hcnnelcllï, op Hocvvamohel. 45^

Henneochoe , een Gefpanfchap ofHeli opHoewamo-
hel. 4<^

Henncrello, op 'tielve. 43>44
Hemietoebaii, op'tielve. 45"

Henncvvay , een Bogt by Caybobo. 69

Hennewali, op Hocvvamohel. 44
Herten hier, envvyfcvandie te vangen, 15-9. Jacht

opHili, 100. op Tolehoe , io6j iii, 112.

op Way ,111. op de Pas Baguwala , 1
1 3- op

Hative Kitsjil, 113. op de Laha , 11 f. op

Cambello f.Cambeilo. opLelTiji.&c.f.Lefliai.

Heupe, dragen op de Heupe. ^S^
Hhaha , een River. SS
Hidajat, veroverd Linabatta,Hatocroe,Saleman. 5-4

Higgith , een droogte op Ceram. 5'4

Hila , het Hoofd -Dorp op Hitoc, 97. 100. Ver-

blyf van Capiteyn Hitoe , 99. Lo^ie en Vefting

hier, 100. Vermakelyk Mangga's Bofch , en

Herten - Jacht , 100. 't Opperhoofd en des felfs

Ampt , Aanlicn en Inkomen, &c. ico, 101,

300,311. Moo/ze Tempel. loi

Hiftorie Schryvers der Amboiaeefen. 17^

Hitoe 's Kuft, ontfin^ fynNagelen van Waypoeteh, 48.

Vuyie famenrotting hier , 48. En reden van

die Naam , 96. En verdre faaken van die Kus-

ten, 106, iió. Grenfpaal van de Landen on
der dit Opperhoofd, 103. Manfciiap, loó 116.

Hietoe Lama, op Hitoc, 97. Spellewerks Kullen, 97.

Velling Leyden , en 't Werk des Sergeants. 99
Hoekomina, op Boero. S
Hotkoriia, een Dorp op Amboina. 117, 120

Hoekoe , op Ceram. 67, 79
Hoekonaloe, een Dorp over 't Cafteel. 99,103,114.
Hoeloe, een Dorp op Bonoa 34-

Hoelong , een Dorp , en Hoek op Hocvvamohel

,

40, 44, 45-. Een Berg op Ceram , ƒ2. Een
Dorp op Ceram. 7S, 79

Hoenoet , een Dorp op Hitoe. 96, 98

Hoetoemeri , oud Hoetoemcri , 113. Een Dorp
op Amboina, 117,120. Nooteboonien,Seree,
CoeJit-Lawan hier. 121

Hoewa , een Dorp op Ceram. 66

Hoewa Relli , een Berg op Ema. 119

Hoeway , ecu Dorp op Ceram. 79
Hoewaluy , een Dorp op Ceram. 66, 67, 79
Hoevvamohel, ofKleeu Ceram, 35-. des felfs Man-

fchap. 48. Is de oudlle Nagelplaats. 48.

Koewfcn of Elzeboe, een Hoek op Amblauw^. 29.

Holalioe , op Oma 9i"93

Hongi Vloot, of Coracora Vloot , 1,84, i8f. S,

Coracora Vloot. i90> >93» ^3^-

Honimoa, een Ey land. . Sf--91, 300, 312

Hoofden der Vyanden te nemen is gemeen by de

Amboincefen, en Ouden. 15-0

Hoofdpyn, en Middel d.iar tegen. ij-o

Hoorn, een Vefting op ( )ma. 93
Hoorn (Jan Van) op Way. iii

Hote, etii Dorp op Ceram. 5'f, j-6

HoutopBoero, Ebbcnhout, &c. 3,5-. Lagondi-

hout, dat yemand jong maakt , 4. opKelane,

33. op Ceram by La> moe fchoone Bolfchen ,64.

Huyfcn en Hnysraad der Amboinecfen. 166.

Huwclyken, de Amboinecfen handelen al vroeg hier

ovcr,i 5-2. Hunuegcwoontenals hunne dochters

Huwbaar zyn. 135*

I.

Jan Willcmfz een Menfcheueetcr. 84
Ibi, Wa\ l'ji, een lUvicr. 7

Iha. een Hoek, enWaylha, een Rivier op groot Ce-

ram , fo. Een Dorp opCeraiTi , 67. AfVomft
dezer Koningen vau ten CalapajRadja, 87. Zyn

Goudfmeden. 87
licht. 248
Inham van Amboina. no
Ikan Sowanggi 's vergiftige flceken, ijl. Middelen

'er tegen. zji
Jonge Dochters ten Pry s van dappere Helden gefteld,;!

Java, dievanNoelianivclvanJava, 122. DievanHa-
tiveKit!>jil,i23. Waaren hier gebragt vanJava,348

Ila, Way Ha, op Boero, een Rivier, f. Des zelfs

oorfpronk, 6. WayIla,eenRivieropCeram,64
Een Rivier op Laerike. 109

Ilat, een dorp. 14
Ilatoefoewa, een zekere Steen. 36
I-janoeroeofJ*'<:iiocloe,eenürangkajeopCeram 68,79
Inftrudie voor de Opperkoopman, 289,294. Voor

de Opperhoofacn derBuitencomptoiren, 300, 311.
Voor den Fiscaal ,313 Ampliatie van dien, 317.
Voor den Winkelier, 332. Voor den Caflier, 336.
Voor den Roymeedcr, 126. ' Voor den Geheim-
fchryver , 323. Voor den Raad, als de Land-
voogt op ce Hongitocht is, 23S

Ipapoeteh, een dorp op gioot Ceram. ƒƒ
Ihainahoe, een durp op Honimua, 87. Korte weg

naSirifüri,87. Zyn Goud»faiit5,87. Rifhier,'57
Ihocvvav Iman. 120
Invvüonders getal. 342
Itawacka, een dorp op Honimoa. bó
Juftitic Raad , zie Raad. Leden verkiezing. 342
Juweelcn der Amboincezen. 170

K.
Kaylolo, op Oma.
Kayratoe , op Ceram.
Kayfoekoe, op Ceram.
Kaytetto , op Hitoe.

Kakkerlakken , zekere Menfchen.
Kalehali , Hhoekom op Boero.
Kamaricn , op Ceram.
Kapaja, op Ceram.
Kapaja-api-oloh , op Ceram.
Karammat, een Berg op Boero.
Karihoe, op Oma, en de Veiling Hoorn.
Karike, een dorp, en Rivier.

Karioc, of Kalioe, op Ceram.
Kaflla , op Ceram.
Kavtfch , of Koffie

Kea , Way Kea.

Keffing, een Eiland op Ceram, 5-9,60,216.

handel der Javaanen en Macailaareii , 63
mans groot gezag hier.

9»

67,68,79
fi

96. 104
14Ó

68.;^

78
13

93
IJ"

79
79

161

Specery-
Loc-
218

9>.

Kelang, eenderEilanden van Amboina, en een dorp,

32,33. V lugtbcrg door de Hr. Demmer bezügt,33

Kelila, op' Ceram. yj)

Kelilatoe , een Berg op Hoewamohcl, 42
Keligao en Kelikaba , op Ceram. S7
Keliloeboe. 60
Keling, op Ceram. 79
Kellemoeri, op Ceram. 61,62
Kellibon, een Hout Volk, 61,221. Geval dezes ko-

nings met Naja Tarotna. 62
Kerk (deMaleitze) 130. Hollandze inTeekening,

133, 134. Oude Hollandze in Frent. 133
Kerkelyke Bedienden hier. 270
KefTongat, op Ceram. S9
Ketenen, Halsketcnen, 174
Kien, op Ceram. S7
Kilang , op Amboina. 116,119
Kimelahas, Lcliato en Loehoc van dePapoas geno-

men, 5-4. Hali's verhaal wegens Hatoewc.cnz. f4
Djamali, Angfara, en Lawadyea doodgcflagen

voor Hoewalov. 67
Kirikillc, Way Kirikille. 15"

Killelau, op Ceram. 221

Kleederen enKleinodiendcr Amjjoinezen. 166,169,170

Kook, op Ceram. ^j"

Koedi , Way Koedi. S
Koena, Way Koena, ly

Kocffa

,
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Koefla, Way Koefla. 6
KofE. i6i

Kohati , op Ceram. 78
Kola, Way Kola. 14
Koli, op Kclang. 33
Kolk Kolle, een Strand by Caybobo. 69
Koroloevvc , op CLiam. fi»7^
Kottaroewaj een deel van Z. Ceram. 61

Kowan , up Amblauw. 29
Kramen der Vrouwen hier gemakkelyk. ifi
Krytbergen op Ceram. 66

L.
Laa, Way Laa , een Rivier, f. by Hoeconaloe j 1 14
Laala , een Dorp op Hoewamohel , 44. Houte

vali^hcyd , en Macairaarfche Veiling. 44
Laba , Way Laba, een Rivier. 13
Labat Way Labat 14
Labolian ( Pati) op Boero. 12

Lacheroy ( Daniël de ) Sergeant. 66
Lacka Ela , een Berg op Ceram. yi

Lagondihouti op Boero, om jong te werden. 4
DeLaha, in den Inham van Amboina, 114. Kime-

laha Hali hier. 114
Lahiali, een Dorp op Ceram. 79
Lahoena, WayLaiioena, een Rivier. 113
Lakamay , op Ceram. 70, 79
Laiong, Way Lalong , een Rivier. 11 y
Lama , Way Lama , een Rivier. 6
Lamheyd. 248
Landlïekte. 2^8
Lana , Way Lana- 6
Landvoogd wat hy trekt van 't Oraugkajen Feeft. 242
Landvoogd en deslelfs Ampt , &c. z-;z. 273- Syn

te groote Magt in opiigt der andre Bedienden

,

73> 74-79» 274—287.
Lao, Way Lao, een Rivier. 14
Lapia, Way Lapia , een Rivier. 12

Lapo, Way Lapo, een Rivier. 43
Larike, een Dorp , en Comptoir , 107, 110, i'i-

Vefting Rotterdam, &c. loy. Opperhoofd» fyn

Rang, in komen. 109
Larier , Wav Larier , een Rivier. 113
Lafiatta, Way Lafiatta, een Rivier. 14
Lafljali , op Boero. 13
Laflïlehoe, of Laflalehoe , op Ceram, 69,79.
Latcri, Way Lateri, een Rivier. 113, 123
Latta, en des felfs Koning. fSi /8.

Latim , een Dorp op Hitoe. 96.

Latoc , een Dorp op Hitoe, 96. Een Rivier , en
Dorp op Ceram , 64, 66, 67, 79. Way Latoc,
op Boero ,14. op Hoewamohel , 36. op
Noefla Laoet. 83

Latochalat, een Dorp op Amboina. 112
Latoe peloe j een Dorp op Ceram. 78
LatoePolocnoenoj een Koning. 102
Latoe Sapoelalang. I2i

Latoe Wiloeloe. 102
Laulata, een Dorp op Ceram.

,
. ^ yy

Lauliffa , een Koning.
'

6f
Lauwa Lauwa , een Hoek op Hoew'aiübhcl, 48
Lava, Way Lawa, een Rivier. 114
Lawadyn , etn Kimelaha. . 67
Laymoe , een Dorp op Ceram. 64
Layn , een Dorp op Hitoe, pö, 105-

Lazery. 249
Lca, Way Lea. 13
Leahari , een Dorp op Amboinx 117, 120
Lebalehoe , een Dorp op Hitoe. ^6, lOf
Lehoroe , een Dorp op Ceram. 64
Leyden, een Vefting op Hitoclama. 99
Lekfoelo, Way Lekfoelo. i^
Lela,WayLeIa,ofW:iyIIa, twee Rivieren, 109, 114
Leliali, een Dorp op Bo'ero, en Coracora. 6
Leliatü genomen door de I'apoas. 5-4

Lere, Way Lere. 6
Leffi Pateh Lcffi. 48

Leffiela , een Dorp op Hoewamohel. 44
Leflldi , een Dorp , Nagel Comptoir , en Veiling

Toetop Moelat hier , 36--3i>—40
Leeuwaardens droogte, eu Eylandj y'» SI
Lewa , Way Levva. fi
De Ley , by Larike. loS
Leynitoe een Dorp. 83
Leypzig (Jan van) Befockt Boero 's Binnen Mcir, 16
Leytimor , een deel van Amboina 's bylonder Ey-

land. 117
Levens wyfe hier. 341
Lia, Way Lia; 14
Lian, een Dorp op Ceram i 66. of Lien, een Dorp

op Hitoe. 96, 103
Liederen der Amboineefen.hunneGedenkboeken. «24
Lïela, een Dorp op Hoewamohel. ^.\, 48
Lien , op Hitoe. ^6, 03
Lyken , door Alfoereezén verflagen , werden niet Be-

graven. 234
Liliboy , een Dorp op Amboina , u f, Pati ontflagen

van fyn Bannillement.
LimT'iüangko, een Chinees Doélor.
Limoy, op Amblauw.
Lilli , Way Lifa.

Lill'a , Way Lilfa , op Leflldi.

LifTaloewa, een Dorp op Ceram.
Liflabdtta , een Dorp op Ceram.
Lilleali , op Ceram.
Liirella, een Dorp op Boero.
Litsjing, Radja Saway. 96,
Locmans bericht wegens Nova Guinea, 216.

groot Gelag op Keffing.
Locki , op Hoewamohel.
Loeboe, een Strand op Ceraffli

26

29
'3

79
ó

I02,

Syn
218

_ f 1

Loehoe, Way Loehoe. \\f
Loehoe, een Dorp op Manipa. goj 31
Loehoe op Hoewamohel. 40, 43, 44. 4J'--47
Loehoe ( Kimelaha ) genomen door de 'Papoas. 5-4

Loela Ale, een Dorp op Ceram. 78
LoemaBatal. 78. LoemaEloe, ofRoemah Eli, 78.

Loema Helo , 78. Loema Moni ^ Loema Peloe

,

Loema Way. ^3
Loffafilii op Amblauw. 29
Loloe, Way Loloc. ny
Lori Hoewa. 1 13
Lota, WayLoMi 61
Loyen , op Hitoe. 96
Luciéla, op Hoewamohel, ^j' Verovert door de

Heer van Diemen. 46

M.
Maaltyden der Amboineezen. iff
Mabekoe-Rif, op Ceram. 61
A'JacalTar, Waaren van daar hier gebfagt. 348
Macailaaren hier woonende. 269
Maccahala i of Maccahalc i op Ceram. 78, 79
Maccanobal , op Ceram. tS
Macuala, op Ceram. 66
Madjapait,AjerMadjapait,99. Een dorp op Boero, ó
Mahhdoem , eerlte planter van 't Moors Geloof op

Loehoe. 46, 47
Mahoe , een dorp op Ceram . 67. Way Mahoe. 1

1

3

Makariki, op Ceram. ój"

Makiiian, een Rivier. f3<6ót
Makorelli (Capitcin) op Ceram. 6S
IVJalala , op Ceram. yS
Malawa (Noelfa) een Eilandje. 43
Maleitfche Taal. 244, 24$-
Mali Mala, Krytbergen op Ceram< fö
Maloeka^ op Ceram. 67
Maloan, een Rivier, en dorp op Ceranj. J'2,"'S79
Mamak' , op Hitoe. 96, oa
Mangga'sboonen.opHila, 100. Inde Mardheyka. i ;4
Mani, een dorp opCeram, 66,78,79. Way Mani,

een Rivier. 6
Manipa, door D. Parcat , cu de Heer v&u der Stel

beiügt. 24
V y 3 Manis

/



B D W R.

Manis (Goela) 217
Manoe Meten, een der drie Capiteins op Ceram. 78

Manoe Salcwane, de koningsvogel. 81

Mantel van Staat der Chridenkoninginnen. 169
Marcalita, een Bergftofte. 83
Mardheyka. 117, 123, 134
Mardheykers. zjó
Marihocnoe. 78
Markt van Aniboina. 130
Marlattang, op Boero. 16

Maroclat , op Boero. 6
Mars bericht wegens Boero's Binnetimeir. 19
MaiFaleoe, op Ceram. 78
MaOapait, Way Maffapait. 6

MalFavoy, op Amblauvv. 29»3'
Maflerette, op Boero. 9, if

Mafllli, een Berg, een dorp op Hoewamohd , eerftc

moedergrond der Nagelen op Ceram. 37, 38
MafToy, een Speccryfchors. 60
Mata Lima (Poelo) Eiiandekcns. 5'3

Mataik. 217
Mattoean, een der drie Capiteins op Ceram. fi
Meir op Boero , zie Binuenraeir. i6

Melaatsheid. 249
Melishoek. 114
Melk, Clappusmelk. 159
Menfcheneetcrs , de Noeflalauwers. 83, 84, 138

Meffowal , een Eiland der Papoa's, en hunne Ver-

J;aderplaats Hote. ff, 56
el tegen verfcheide ongemakken, tegen de Wit-
tevloed. 25-2

Mira, Ajer Mira, op Hoewamohcl. 395 4'
Misdaadige driemaal gehangen. 131
Miskiten Eiland by Manipa. 31
Mirten, of Meden der Akkers hier. if9
Mirticen Vrouwekleeding. 2y6
Moamkoe, een Eiland. 4
Moelana, een Eilandje, onnoozele hier. 89
Moeloepefi. 206
Moeloet , een dorp op Hoewamohel. 36
Moeroetetto, op Ceram. 07
lyionefani , op Amblauwr. 29
Moors Geloof door wie geplant op Loehoe. 46
Moorze Tempel op Hila. loi

Moreel, een Banda's Borger. 219
Moris neemt het Spellewerkskuflèn op Hitoelama

weg. 97
Mofappal, op Hitoe. 96,101
Moti, een Eilandje. f3
Moxa's Werking. 2f4
Muilen, of Tsjeripoe's, 169

N.
Naamen der Orangkaja's op Boero, 9, 16. op Am-

blauw. 29
Naam , Zuignaam der Ambonze kinderen. i f 2

Nagelender vingeren rood te maaken hier gemeen. i6f
Nagelen, weleer op Roero , nu niet, 27. Door die

van Cambello eerft uit Ternutc op hun land ge-

bragt , 37, 38, 40,48, 3fo. Ontdekt op üelafoe-

ni, 198. Gezogt op Hatoenoeroe , 199,200.
Uitgeroeid op Seroelau, enz. 44. GrooteNa-
gelboomen op Seroelau en Anin, 44. Nagel-
of Hatzilgelden, 246. Nagelryke plaatzen, 44,
4'f ,48,84, 09, 94, DeHitoeczentotd'aanplanting
van Nagelen gedwongen , loi. Libbalehoe,
Hitoe, en Sopazeer Nagelryk. lOf, u8

Nako, op Ambüina. 117,118
Nala , Way Nala. 14
Nabhia, op NoeiTalaoet, en 'tWarmwater. 83
Namakoli, by Alang. Uj-
Naman , Way Naman. fi
Namkatti , op Amblauw. 29
Namlea,WayNainlea,enFabelvandenWeerWolf,7,i4
Namma, op Amblauw. 29
Nanam, Way Nauam. 6, if
Naiioe, Way Nauoe. 14

'tNaflaufche Gat by Kelang.
Nau Binau een üeli.

Nau , een dorp op Hitoe , en Vefting hier.

Neiru (Thomas') Pati van Ouw.
Nibono, op Hoewamohel.
Nintocpa.
Nipcl, Way Nipel.
Nitoe, Wa^ Nitoe, 4, I3f.

Nitoe, Eilanden.

9Ó, lOf
lOf

20f
4'

6
Noefla Nitoe , en Ocka

4.3
N iwel Tetoe , op Ceram. 78
Noam, op Hoewamohel. 44
Noambgul, een Eilandje. 4
Nochahali. 96, 104
Noeauloe, of Noekauloe, en Noeaula. 66
Noehata, op Hoewamohel. 38
Noeheloe, of Noecehoe. 44
Noekohey, op Ceram. 78, 79
Noekauloe. 64
Noelaa, op Hoewamohel.
Noenoeflikko, een zeldzaame Boom.
Noeoeioe , op Ceram. f4
NoefiaCofla, 69. Ela, een Eilandeken, 43. Heli,

hooge Bergen op Ceram. 79
Noeflalaoet,een EiIand,Dorpen enVe(ling,enz. 82—84.

Staat onder Honimoa , 90. Koningen van Kilang

ooripronkelyk van hier, 119. Zyn Menfchen-
ecters. 83

Noelfa Oelat, 68. Oelat, Eilandekens. f4
Noefratapi, een der vier Landvorften, van Hitoe, 96

Tehoe, op Ceram. 78
Noeffelehoe , op Ceram. 79
Nollot. 86
Nootenboomen , opOuw, 89. op Libbalehoe, lof.

op Hatoemoeri. 121

Nova Guinea. 216
Nuniali, op Ceram , f c, 78. Hoofd van een Land-

vcrgadering, 79 Orang Toehas weerbarltig-

heid , I9f , 190. . d'Orangkaja belooft aan 't llrand

te komen woonen , 196. Verfche klagten over
hen , 196. Van de Orang 1 oeha's over den
Orangkaja. 230

Nuntatti, Way Nuntatti. 11 ƒ

O.
Obin , op Ceram. 5-4, 6f
Obfelans Dochter aan een Cayman gepaart , en kin-

deren 'er af. 12
Ocka (Poelo) een Eilandje. 13
Ocka Nitoe, Ocka Choewai, Ocka Talla. 43
Ocki, een Dorp, en Rivier op Boero. 14
Ockoet, op Ceram. "S
Oebi.' 160
Oekoholi iif
Oelafoeni, Nagelen hier. 190
Oelat, Way Oelat, 4f. EeN Dorp, 88. Koning,

zyne moorden en dood, 179. Éerllc Predikant

hier geplaatlt. 89
Oelatkit, een droogte op Ceram, f4
Oele, een Berg op Hoewamohel, 4a
Öelefoeri. 78,-9
Üeli, een Gefpanfchap, Oeli Helawan , 'teerik- op

Hitoe, f(',97. Saylefli.'ttweede, ,6, 102. Sa-

wani, 't derde, 96,103. Hatoenoekoe, 't vier-

de, 96, 104. Ala, 'tvyfde, 96, 104. Nau Bi-

nau , 't zesde, 96, lOf. Solematte ,

Hoofd van yder Oeli.

Oeme , Way Oeme.
Ocndor, op Ceram.
Oenialfa, zie OeriaiTa.

Ocrfa, Way Oerfa.

Oerialia, en Oeniafia, een Strand op Oma.
Oerien , by Larikc , 107. Een Corporaal hier.

Oerimeiren, ï 1

7

Oerong, op Ceram.
Oelfcn (Pati)
Oewane , een hoek op Manipa,
Ocwen , ceo Berg op Ceram.

96, 106,

96
102
61

6

93>94
107

123

, f2, 220

121, iSl

30

Oker
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Oker, verfcheidïrlei, op Hitoe's korte landweg. 98
Olefoeri, op Ceram, 7S

Oliën, (Ambonze) verfcheidene. 2ss
Olifant, een Rivier. 117
Olon , op Hitoe. 96
Oma , een E yland , en tjorp , 91. Dorpen , en

Warmwater , &c. 91, 94. des Schryvers Ge-
vaar op dit Gebergte , oz. Dorpen op Ceram
hier onder, 95-. Caybobers wel eer hier. 9S-

Omloop, ofCoerap. 1S3
Omon, op Ceram. 66
Ohin , hl Nova Guinea. 60
Oogen- middel. 25-2

üorfprong , der Koningen van Iha van een Calappa
Radjj, 87. der Alangers, van Aal, 116. der

Rivieren Waytomo en den Olifant, 117. <ier

Amboineefen, 139. Van veelenuyteenÉy, 140
Van Slangen, Boomen, &c. 140, 141

Ooorcieraaden der Amboineefen. 172.

OpdiïTèrs der Spyft. 160
Opolari , VVay Üpolari. 114
Opperkoopman , fyn Ampt , en InftruSie. 289

294, 2 9f. 298» ^99
Opperhoofden der Buyten - Comptoiren Inllru6tic. 300
Opperwondheelers Ampt. 337
Orangkaja 's op Boero , hun rang en naamen. ló

Van Leffidi, 40. Van Loehoe, 45-, 46. Van
Cambello, 40. Van Aflahoedi, 42. Elae Ca-
piracan, jo. Van Keffing, 60. I-JanOeroe,
opTanoeno, 68. CamerasopHitoe,97. Tam-
maleffi in de Keten. 103

Orangkaja 's Feeft , en reden van dien , 240, 241 , 242
Orembaey. 102

Oude Lieden onder de Amboineefen. 180

Ouw, een Dorp op Honimoa , 89. Pottebackers

,

en Nootenboomen hier , 89, Thomas Neira

,

Pati hier. 20f

F.
Paa, op Ceram. 5*3

Pachten. 34^
Padbrugge, maakt een Gracht op Baguwala. 113

werd lam, 136. Syneeerlykheyd , in 't Gericht

onkreukbaar door geld. 264
Padden - ftoelen , een leckerny. 1S9
Pader, een Corporaal. 206

Payfoeke, op Ceram, 78
Papedo-bry. lyS

Papero , op Honimoa. 86

Papoas, Nleftelplaats op Ceram, Cara, 53. Nemen
Leliato en Loehoe gevangen , 5-4. hunnen han-

del met de Ceramfe Dorpen , en hunne Colonie

opHote, SS- hunne vergadering op Rarakit. J7
Papoeti , op Ceram. ff
D. Farent's verrichting op Boero, &c. 24, 237
Paflalehoe, op Ceram. 70
Paffinaroe, op Ceram. 79
Patan, een Vergadering der Alfoereefen. 78
Pati, een Dorp. 123
Paunoefla, op Ceram. 67, 68, 79
Pauwayl, op Hoewamohel. 44
Perfela. een Baey by Aflahoedi. 43
Pela, een Hoek op Boero. 13
Pelimao 's geval. 170
Pelifla, op Hitoe. 96, 103
Pelauw, op Oma. 91, 93
Pementa. iji

Permata , op Ceram , by Hatoewe
, 5-4, ff. Én

handel der Papoas hier. ff
Piha een Dorp op Ceram. 67
Pianape, op Ceram, 79
Pinoe Somoerim. 79
Piroe, op Ceram. 69
Poepeloewi, op Ceram. J'o, 70
poeteh , Way Poeteh , een Dorpv 44
Pokoelc, op Ceram. 78
Politicqen Raad. 538

Poloet op Hitoe,

Porto, op Honimoa, 87
Pokken (Amboniche)
Pokjens der Kinderen.

Pontiana,

Praeuw.

96, 102
Lauw Water hier. 90

248
247. 248

i4r
182

Predikant , Maaltyd voor de Necrduytfche Predikant

,

die 's morgens Predikt , feer moejelyk by den
Landvoogd , 272. Eerfle Predikant van Honi-
moa op Gelat gepiaatft , 88. Desfelfs rang hier

op Gelat. 89
Du Pree's Schelmfluk ontrent Pelimao. 176

C^uaalen , Middelen tegen verfcheydene der fclve.

2y2-if4
Quaus, ^p Ceram. 57, j8

R.
Raad , Politiken Raad , ofRaad van Politie , 33S.

VanJuÜitic, 339. DeLand Raad, 339. Appel
van de felve tot den Raad van Juilitie op Bata-
vja , 340. Van Wecsmeeftcien , 340. Van
Kleine- en Huvvelykszaaken , 340. Van Chi-
neefche Bocdclmeeflers. 340

Raadpleging 's Middelen der Alfoereefen. 7f, 81
Rabana, een Trommel, en opgeheldert. i f0,164
Rapport van een Hongi- Tocht, 193
Rarakit, een Dorp op Ceram. f7, 21 f

Vergader plaats der Papoas en Bandaneefea. f7
Rea, een Hoek op Boero. 13
Rebbe een Dorp op Boero. i f
Reepi. 173
Gude Regeering der Amboineefen. 24f
Regenmoeffon fwaar in Amboina. 136
RiaOeritta, een Strand. 83
Riboet , een Dorp op Ceram. 62
Du Rieas Rapport van de Hongi -Tocht. 193
Ten Rhyne (Do6tor) 249
Riharoewa-Heroe, een Dorp op Ceram. 78
Ryll, by de Amboineefen in gebruyk. i)6
Rillaroewa, op Ceram. 78
Rilfeari, op Ceram. 66, 79
Rivieren , by een Menfch vergeleken by de Ma-

leyers. 117
Roeba, een Hoek op Boero. 13
Roehoe, Way Roehoe. 113
Roehoemoni, een Dorp op Oma. 91, 94
Roemah Ahil, 78. Roemah Ela, y 3, 78, 79- Roemah

Soekate. Roemah Tameri,6a Roemah Gelat, f4.
Roemah Lait, Dorpen op Ceram, 66. Roemah
Ite, een Dorp op Boero. 9, 14

Roemakay, een Dorp op Ceram, 67, 79
Roemala , een Dorp op Ceram. 78
Roemaray (Patti) ft
Roeton, een Dorp. 117, üo
Roew.itta, een Rivier. 66
Roodenberg, en Schoon gefichl hier. 1 14
Roodhand , Middel'er tegen. 2f2
Rora op Ceram. 44, 4f
Roymeeflers InllruQie van Amboina, 1 2Ó
Ruis, een Rievier. 66

S,

Saaroc , een droogte by Caybobo. 70
Sabadyn verovert Lilfabatta, Hatoewe, enz. 5-4

Saaifoenen des jaars hier. 1 36, 1 37
Sagoe , Sagoe Borneo , 1 60. Brood hier van te maa-

ken, u6, 160. Wormen , een lekkerny. ifp
Saguweerdrank. 160
Sahoelau, een Alfoerees Koning, en wat onder hem

flaat, f3,77. I 'orpen, f^, 66, 78. Makinan-
Rivier zyn grenspaal, f3. ZeldzaameBrug aarhy
aan llrand komt , f3, 67, 77. D. Montanus geval

met dezen Koning , 76. Binnenmeir by Coli , 77.

Zyn Strandplaats , 77, Is de magtiglle der Al-
foereeze Koningen, 77

Say-
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Sakct€, Way Sakcte, ca Sakoela.

Salamat (.Kaftsjili)

Salangur, een licrg op Ceram»,

Salatti , ccn hoek of dorp op Amblauw
dorp op Kclang.

Salawane, op Ccrain

109,115-

7

Z9. Eea

78
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tiodicn, en Haircieraaden , 173.

die Steen.

Salemaii, op Ceraiij, 5-3,5-4. Op Boero. Ji

Saloe, ecu berg op Hoewamohcl. 45"

SaK)ekoe> een dorp. 44' 45"

Salaway , eeu Bocht op Ceram. ^ 5'4» 5'5'

Salvcn, de Amboincezcn zalven 2ig met olie. 1/2

2;ultpotjens. 7^

Samabü , een Strand op Manipa. 3°

Samalaki. <5

Samaleeuw. *<^

Samalla. 13

Samarau verovert Poero > en Manipa. < i?» 3^

Sainet , op Oma. 9^> 9-t

Sanianc, een Hoek op Kelang. 33

Saniri,ofPatan, een Vergadering van Alfoereezcnjy^i.

WeVr Jjaniri, een Rivier. üo
Saparoewa, een Dorp en Velling. 88

Sapalewra, een Rivier. JijfJ
Sapon Sojafloe, op Ceram. 78

Saraira , Inrani Sarafla. 203,206,207,113
Sarong, Poelo Sarong, een Eiland. 5-6

Savvay, ccn dorp op Ceram, 5-4. Vergadering hier, 204

Corporaais hier. icy

Sawani , een Gefpanfchap op HItoe. 9Ö> '03

Sawalete. op Ceram. "8

Sawan, middel tegen de Sawan, 25-4

Saylam, op Boero. 15

Saylein, een Gefpanfchap op Hitoe. 96» 102

Schatting, zie Tol.
Schsenanti Oleum of Serèeolie. 25-5-

Scheppen der Amboineezen na de Maat. 183

Schildpadden by Caybobo, en die Quaal. 68, 2J3
Schootvry(d'Amboineezen weten zig) temaaken.iyo

Schryvcr , des Schryvers elendige nacht op Noeila

Caffa, 69. Gevaar opOma 's gebergte, 92. op

Larike, door Kiay Maas gered 109

Schulerus rapport van een Hongitocht. 123

Sea, op Bonoa. 34
Sebekiri, een Strand op CambcUo. 37
Sekreeten, by de Amboineezen niet. ifi

Selar, op Manipa. 3°

Selam , zie Sielan.

Senay, op Bonoa. 34
Senalo, op Hitoe. 96,104
Serèe, en Serèeolie. il2, I2ij 25-i

Serit, een Dorp, en Hoek. 123

Seroelan, op Ceram, 44. Nagelryk, en omioozel

volk. 44
Seroemahoe. n 7

Scroewavvan. 68, 79
Seroewolo , op Ceram. 78

Serolail, een Droogte by Caybobo. "70

Seylale, ontrent het Kartecl. 117,122, '23
Seylafll, op Amblauw. 29
Sialfe, een Fagar. 10

Sielan Binauwer, en Stelan. 61,62,66

Siekten, en Siekenhuis. 130, i^i,2h6
Sinelshoek , een Dorp op Hoewamohel. 35', 36,44
Sila, een Dorp. 83
Gilehoe, op Amblauw. 29
Sima. 123

Singen, en Naamen der Gezangen, 164, 183
Sipel , etn Rots. 104
Siiem Ahea, op Ceram. 79
Sirifori op Honimoa. 88

Silcoelo , een Dorp der Alfocreezen
, ji, 77, 78

Des zelfs Strandplaats , SeroewaWan. 68

SifTenaroe, op Ceram. 67,78
Sithiongko , Chinees Capitein. 25-8

Siwar, op Amblauw. z9

Slangen, oorfprong van zommige, endicnfl der zel-

ve, 140, Goude Slangen, Juweekn, 170. Klci-

Wcrking van
232

Slaven, Quaade zyn een groot ongemak, enverdeie

aanmerkingen 'er over, 343. Waarom zom-
mige zoo Iwart zyn. 346

Sleuteldragea op de fchouder , een oude Oofterlche

gewt)untc. 345"

Soebiet, een Mifties Borger. 2'6

So.li, op Amboina. 112

Soemoli, of Soemoeri, op Ceram. 7°
Soeri Cappa, Way Soeri Cappa. 120

Soetela, op Hoewamotiel. 44» 4^
Soya, op 't gebergte van Leytimor, it7, 118. Be-

neden, 117. Atkomit dezer Koningen. 118
Soinoni, een Eilandje. 53
Sole, een Straat by kelang, 32,41. Ecu Dorp op

Ceram. 70, 79
Selothay , een Klip op Ceram. S9
Somict, een Dorp, een RyüopCeram, 5'2,67,77--7y

Dorpen dezes Konings. 78
Somocri , op Ceram. yo
Sopele, op Hitoe. 96
Soutmaaken der Amboineezen. l6i

Sowauggi , Ikan Sovvanggis vergiftige (leeken , en
middelen daar tegen. 2yi, 25-2

Soyfa ( Antoni de) 146

Speceryhandel der Javaanen en Macaïïaaren op Kef-

ting, 63. Bülichen by Werimama, 63. Noo-
teboomen op Oelat, Sy. op Libbalehoe< 105-.

op Hoetoemoeri. 121

Speciën der Amboineezen. 165"

Speeltuigen der zelve. 162

Spek berg by Loehoe. 47
Spyze der Amboineezen, in* OpdifFchers. 160
Springveld, Corporaal op Saway. 203—211, 213
Sprouwmiddel hier. ^S'^

Stadthouders des Konings van Ternate, eerft op Boero

,

daar na op Ceram, op Loeiioc of Gammafon-
gi. . 3>4>47

Steen, 249. Steenbakkeryen hier. 13J'

Stel , de Heer van der Stel 's bericht van Boero 's

Binnenmeir , 1 9. Zyn Ed: vertrek naiVlanipa. 24
Straaten van Ambon. _, nf
Swart zyn van zommige, wat 'er de 'reden af zy. 346
Swavel op Honimoa, 90. op Hitoe by tüca. 104.

Swauko, ofSvvehoko, op Ceram. 6J

T-aa , of 't Suykerbrood by Larike. 108

Taal, Ambonfche, 243. Maleytfche. 244
Tabaula, op Manipa 31

Tamoio, op Hoewamohcl
, 40. op Ceram. 79

Tabioli , op Ceram. 78
TagaÜlfa, op Boero. .<»

Tahalile, Capitein Radja, op Bonoa. 43
Tahi Apon. 124
Takala, een Bocht, en Strand op Ceram. 5^3

Talehata, op Ceram. 78
Talla, Ajer Talla, een Rievier op Ceram , en de

vergaderplaats der Alfocretfeii , 67. Ücka
Talla, een Eylandje. 43

Tallalale op Ceram. 78

Talolo, een Hoek op Kelang. 33
Tamalefli Orangkaja Tamalelfi. 105

Tamilau, op Ceram. 64, 65"

Tamooeli. 9^
Tanafalfoe, op Ceram. j8
Tanah Hitoe Meffen , een der vier Hitoeefchc Land-

vorllen. 9<S

Tanawa, op Ceram. 78) 79
Tanden, houden d'Amboineefen feer fuyver. i6f
i'anita, op Hitoe een Berg. 103, 112

Tanoehoel 's Koning op Ceram. 78

Tanoeno een Dorp, een Pas op Ceram. 44, 10,69, 79

Tapi, een Berg by Aflahocdi, 43. Een Bay by La-

rieKe. »ii

Tarwen - Brood hier. ^i 5'6

Tata.-
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van

204

Tataboang. 162
Tatcroegu of Schildpads quaa]. zf^
Tawiri. 1 23
Tean op Bonoa. 34
Tebalat op Manipa. 30
Teboefoe tenoc pocteh een Rivier. 64
Tchclia, pati van Cambello. 37
Tehocnina, een Binnen - Mcir , op Hoewamohcl, 43
Telahoevva. 206
Tehoewa , op Ceram. 63
Telefey, op Ceram. 64
Temi op Hocwamohel. 41
Tempel der Mooren op Hila. loi

Tcngah Tengah. 106
Tcrnataanen in Amboina. 269
Tetoewaroc, een Hoek op Honimoa. 129
Thealiia, op Hitoe. 96, 104
Thïcl, een Dorp, en Hoek. 96, 106
Thuyn van de Hr. Engel , 123. Van de Heer

der Stel

,

TIatoe, op Ceram.
Ticera (Mattheus)
Tidore, alle Dorpen vanHotc tot Hatocmeten ftaan

hier onder. yö
Tjdorccfen, op Tsjico Maraflh. 7
Tita , 162. Groote Tifa. 169
Tihoe, een Berg. 123
Tihoelale. 68, 79
Tijouw. 83
Titalefll, op Ceram. 66
Titameten. 210
Titavvay, 82. Wat Dorpen hier onder fcheppeu. 83
Tiwi Ari , op Ceram. 70
Tobo op Ceram. 62
Toeban, op Manipa, 30. Pati Toeban » eender

vier Landvorlkn van Hitoe. yó
Toedong. 169
Toehaha , 86. Geval defcs Konings met een Cay

man.
Toehoelocboc , op Kclang.
Toeloehcli.
Toeloclcy.
Toeloelbe, op Bonoa.
Toepafau, een der 3 Alfoereefchc Kapiteyns.
Toetabaroe, VVay Toetabaroe.
Toctohatoe, een der vier Vorllen op Hitoe.
Toetop Moelüct, een Veiling.
Toevva een Hoek op Cerams Z. Kuft.
Toy Koetc.
Toyfapo.
Tol, derKelangers aan den Koning van Ternate

Bonoërs aan dito.

Tolelioe, een Dorp op Hitoe, 96, 104. CayoePoetefi
en Seree hier ,112. Schoone Weg tuü'cheu dit

cnSoeli, 112. Schoone Herten Jacht hier. 106
Toloeti. 6^, 66
Tomahoe, een Berg , en Dorp op Boero.
Tomalelue , op Ceram.
Tomilchoe , op Manipa, 30. op Ceram.
Tomoc , op Hitoe.

Tomoewara, op Manipa.
Tonio, Way 'I omo, een Rivier op Hitoe, 93".

Leytimor. 117,
Tommol , een Strand op Hitoe.
Toiio , op Kelang.
Totcriha , of Bruidfchat.

Totoiiatoc, op Ceram.
Tovery, 146. Daar de Vrouwen fterk voor zyn,

dat meeft op vergiftigen uitkomt. 148
Touro , op Ceram. óy
Touw, op Ceram. 46
Tovvak. 160
Trommel, ofTifa, 162, 164, lóy, 1S3. Rabana, 164.

Javaaniche. lóy
Trommels in Prent. 164
Ti.jakalilk'. 162
Tbjampan. 183

33
41

SS

34
79
14

96

67
120

113

• 33
34

78

67. 79
96,98
^0,31

op

133
103

33
ïf3
6y

Vaartuigen der Amboineezen. i8z
Vergeven is gemeen by den Amboinees. 149
Verkenseiland, by Kelang. 32, 33
Verkiezing van Leden van Juftitie, 342. Van Bor-

gerofliciercn. 342
Verminkten weinig onder d'Amboineezen. 180
'tKalleel Viöoria in Ambon. 129
VlifTïngen , een Veiling op Noefla Telo. icS
Vloed, Middel tegen de vVitte Vloed. 2fi
Vogelgefchrey by de Amboinefen in acht genomen

,

^h 143
Voorhoofdcierfels der Amboineefen. 171-172
Volken, buyten de Amboineefen, in Amboina zyn-

de. 2j6, 269, 270
Voorteekenen goede en quade. 81
D. \'an der Vorm. 244
Vos ( Lambert ) jncde na 't binnen Mcir op Boero. 26
Vry lieden in Amboina, 270. Middel van beftaan

hier. 348, 349
Vrouwen Gemackelykheen, hier. 345
Vlaul, Radja Vlaul. 104
Vuur hoe de Amboineefen dit maken. 161
TJwoe, Way Uwoe, een Rivier. 66
De Vyt. 2j'3

W.
Waaren , Ambonfche

,
35-0. Macafliiarfche hfer

gebragt, 348. Javaanfche, en Batavifchc, 348
Balifche, en Bimanefche. 349

Waccal , op Hitoe. 96, 103
Waccalihoe, op Larike, 107-111. Klip in Zee»

107. Top-Baey. 107
Wadan. ijr

130
17

Wahalela. lOf
Way, of Weï, bcteekent Water of een Rivier.

Wayhaha, 120. Wayhocki, 123, Waymarta, of
Aumatta. 78

Way , op Hitoe, 103, 1 1 1. Tanitas gebergten ,Weg-
loopers, enHarsboomenhier, 103. Hertenjagt
hier, iii. Corporaal hier, m. Way Silia.

lüf
Waypaliti, op Hitoe. 9Ó
Waypocteh , op Hoewamohel

, 44, 48. Is zeer Nagcl-
ryk. Geeft de Nagelen ecrft aan Hitoe. 48

Waylama.

Wayfamoe,
Walcla.
Wamoele.
Wamoeela, ep Ceram.
Wandelwcgen in Ambon.

Wagthuizen der Borgers.
Waha.

Waomc,
Waori.
Wapenen der Amboineczc»
Warka.
Warmoelx
Warmwater, opNallahia, 83.

14
79
44
44
78
ï3y
123

182
66

6p Porto, 90. op
Oma, 91. op Tengah Tengah, ic6. Tulfchen
Way en Tolehoe. 1 1

2

Waroe, Oud en Nieuw Waroc. fó, f7,214
Wafoa. 78
Waffia. 66
Wallchcn gemeen in Amboina. if l

Water, Waterzugts middel , 2 f2. Wit Water in

Amboina, 137, 138. De Vrouwen dragen hier

't Water op 't hoofd. 147,148
W.atcren (de Amboineezen) al hurkende. »ƒ!
Waterplaats op Hoewamohel. 41
Watta Soelo. 51
Wattoeloning, een Dorp en Rivier op Ceram. 61
Wattoewi. 67, 78
Waumatta, op Ceram. fj
Waufelaia, op Hitoe. 96,iof
Wawani. 96, 104

2 z Wawo.
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VVawo. 160

Weriiuima, 61,63. Speceryboflchenhicr, 63. Ko-
ning Baula. 205-

Wcerwulf te Namlea op Boero. 7
Wefa, Way VVr'^i, 114. Weti, Way Weti. 114
Winauwer , een deel van Z. Ceram. 61

Winkel. 134
Winkeliersampt, enz. 33i'-333>33<5

Winden, zeer fwaar in Amboina. 136

Wyn hier te hebben is niei onmogelyk. 147

Wondheekr, zie Oppcrwondhccler.
Wraakzugt der Amboineezcn.

Z.
Zeelandia, een Vefting op Oma.
Zeeroovers , de Boiioërs, 34.

di.

179

Zehit , een Dorp.
Zemoe, Way Zcmoe, een Rivier.

Ziclbefchryving.

94
Die van Aflahoe-

4^143
>3

7
341

DRUKFEYLEN
In het Tweede Deel ,

genaamt Befchryving van AMBOINA.

Fol.

iz

30
3Ö

fi

n
68
69
7i

78
79
79
79

83
96
97
lOI

col. moet zyn

I Obfilam

i Seinulabedcn

z Ilatocwa

1 nader Radja Sifeoeloc

2 klein Eilanden

1 Tapalewa
2 Orenbaai

z Jan Oeroe
1 in de ^1= regel van onderen is

2 Celeloeli

I Painoefla

I Noekahoy
I Jaenocloe

I Eti

1 Ngajo's

2 Wawakin
1 Taunoefla

2 Moefappal

107 in de korte inhoud ToyHipi

IfO

If2

170
184
IPP

244

470

1 Icet

2 maar eens (dat al zeldzaam is)

in Gods Woord, 'Jef: 66: iz.

1 den eeften

2 in de zelve Plaat

1 Hoetoenoeroc
z in de tweede periode, haae

2 Genefing.

Meyndert den Boer.

Obfelans

Seinulabedien

Ilatoefocwa

onder Radja Sifeoloe.

kleine Eilanden

Sapalewa
- Orembaai
I-Jan Oeroc

of eens te veel.

Oelefoeli

PaunoefTa

Noekohay
I-Jan Oeroe
Eri

Ngadjo 's

Wawani
Paunoefla

MoHippal
Toyfapo
Jacet

maar tweemaal (dat zeldzaam is) in

Woord Jef: 60: 4. en 66: il.

den eerften

in de Plaat No. XLIII.
Hatoenocroe
hare

Genfing
Meyndert de Boer.

Gods

"1-

-<:

lil
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